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 شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایرانهای انجامپژوهش کیفی فراتحلیل
 

 (، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ریزی شهری،و برنامه جغرافیا استادیار) اله اسدیروح
asadir@ferdowsi.um.ac.ir 

 
 013ـ  043صص 

 چکیده

کةه دهةد شةرری در ایةران ننةان می هةای دیللماسةیپژوهش بررسی اولیةة اهداف:

کننةد و ایةع عامةا باعةه شةد  دبیات یکنواخت را تکرار میها نوعی ابسیاری از آن

کمک چندانی به پینةررد ایةع حةوزۀ علمةی  و خلاقیت چندانی نداشته باشندتا است 

 شةد ش مناسب مجموعه مطالعات انجامبسیار مرم است که با یک رو ،بنابرایعنکنند؛ 

ایع پةژوهش  اساس،های آیند  کمک شود؛ برایعدهی پژوهشرتبه جد تا تحلیا شو

 ،شد  در ایران با موضوع دیللماسی شةرریهای انجامف فراتحلیا کیفی پژوهشبا هد

 تدویع شد  است.

 های علمی شةاماهای داد پایگا  ازشد  های انجامیافتع به پژوهشبرای دست روش:

، بانةک اللاعةات ننةریات پایگةا  مجلةات تصصصةی نةورپرتال جامع علوم انسانی، 

مرکةز اللاعةات و پایگا   (ایرانداک) ایران پژوهنگا  علوم و فناوری اللاعاتکنور، 

بةا اسةتفاد  از  سةتفاد  شةد  اسةت. تحلیةا وضةع موجةودا علمی جرةاد داننةگاهی

نةورمع بلیکةی انجةام  نةگاهای سةهمرنای پرسشهای توصیفی و تحلیا کیفی برآمار 

 شد  است.

ــه ژوهنةةی و پ-های علمةةیهةةا در دو قالةةب م الةةهشپژوه تمرکةةز نتایج:ها/یافت

های رشةتههةا در پژوهش از درصةد 04. ارشةد بةود  اسةتهای کارشناسةینامةهپایان

. از نظةر روش اندالملا انجام شةد و روابط بیع علوم سیاسی جغرافیای سیاسی و نیز

هةا انةد. تحلیةا کیفةی پژوهشود تحلیلةی ب-از نةوع توصةیفیدرصةد  0/18، تح یق

، بینةتریع «چرایی»های با پرسشِ که پژوهش بندی نیز بلیکی ننان دادمرنای ت سیمبر

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6
7
/g

eo
g
ra

p
h

y
.v

1
7
i2

.8
2
2
3
9

 

قال
م

 ۀ
هش

ژو
پ

ی
 

 

mailto:asadir@ferdowsi.um.ac.ir


 ای                                        شمارۀ سی و سومة ناحیهمجلّة جغرافیا و توسع                                                        983

 

وجودآمةدن دهند که به چرایةی بهد  تنکیا میشبررسیهای تعداد را در بیع پژوهش

د نةقرار دار« چیستی»ها پژوهش ،اند. پس از آنآن پرداختهدیللماسی شرری و اثرهای 

های آن اد و شةاخ هةا، ابعةکه بینتر به تعریف دیللماسی شرری و توصیف ویژگی

لةور اند کةه بةهانجام شةد « چگونه»هایی با پرسش ژوهشپ اند. درنرایت نیزپرداخته

 اند. موجود دیللماسی شرری اشار  کرد  تر به چگونگی ایجاد تغییر در رویةجدی

های موجةةود یجةةاد تغییةةر در رویةةهاپینةةنرادهای ایةةع م الةةه در جرةت  گیری:نتیجـه

: اندشةد بحةه در دو محةور کلةی کردن یا ت ویت دیللماسی شرری منظور اجراییبه

 کةةردنی شةةرری در تةةراز ملةةی و فراهمللماسةةرا  بةةرای دی تعریةةف یةةک ن نةةة

راز محلةی بایةد صةورت همرا  اقداماتی که در تهای قانونی و نرادی آن بهیرساختز

اقةدامات  جارب در دیگر شررهای جرةان در سةایةرویکردها و ت از گیرد، و آموختع

 پیننراد نصست.

 .یق کیفی، ایران، تح فراتحلیادیللماسی شرری، شدن، جرانی ها:کلیدواژه

 مقدمه. 1

 مةااکر  ارترالةات، تسةریا ماننةد دیللماتیةک هایفعالیت که هاستمدت 8هاملت-دولت

 المللیبیع جامعة در شرکت و هادرگیری از جلوگیری اللاعات، آوریجمع نامه،توافق درمورد

 بةا ندرگیرشةد و منةابه هةایتاکتیک از اسةتفاد  بةا شةررها ،اضةرحالحدر. اندداد  انجام را

 هةایروش یا محلی زیربنایی نیازهای مانند مسائلی با م ابله الدرح دولتی سطح در دیللماسی

 شةررها (.9، ص. 4981، 4)اکوتو، دکریمةر، کةر و کلةاسهستند صلح حفظ برای بالا به پاییع

 بانةک و اروپةا اتحادیةة متحةد، ملا سازمان هایآژانس مانند المللیبیع بزرگ بازیگران توجه

 بالا سطح مااکرات در مرتب لوربه ،حاضرو درحال کنندمی جلب ایفزایند  لوربه ی راجران

)اکوتةو، موریسةةت و  .دارنةةد حضةور( SDGs) پایةدار توسةةعة اهةداف گوهةةایگفةت ماننةد

 سةطح بةه مربةو  موضةوعات مسةوول ایفزاینةد  لوربه شررها (.82 ، ص.4981، 9سیوراس

 و مراجرت اقلیمی، تغییرات ایمنی، برداشت، آلودگی، انندم جرانی پیامدهای که هستند شرری

                                                             
1. nation-states 
2. Acuto, Decramer, Kerr & Klaus  

3. Acuto , Morissette & Tsouros 
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 سةطح در را شةررشةرربه همکةاری شةررها ،بةه ایةع پیامةدها پاسخ در. دارند اقتصادی رفا 

 هةاچةالش ایةع هةایحارا  توسعة برای را هامنارکت و هاشرکه و دهندمی شکا المللیبیع

در آن  را محلةی م امةات که دندار جودو شرری شرکة 499 حداقا ،امروز . دهندمی گسترش

و  )اکوتو.است رشدروبه شررها اقتصادی-سیاسی نفوذ و کنندمی متصا هاقار  و مرزها سوی

هةای محلةی در های جدید شررها و حکومةتآفرینیایع ن ش همة .(9 ، ص.4981همکاران، 

رری با قةراردادن دیللماسی ش»چارچوب مفروم و ادبیات دیللماسی شرری توسعه یافته است. 

عملی تعاملات ملی و جرانی، ابزاری برای تأمیع حداکثر منافع لراحان  عنوان عرصةشررها به

نةژاد، )جمةالی« شودها محسوب میرچوب فضای جریانو بازیگران دولتی و غیردولتی در چا

گیةری و نظةران، قةرن شةکایکم از دید بسةیاری از صةاحبوقرن بیست(. »423 ، ص.8904

ای و جرانی در مناسرات قةدرت و بسیاری از شررهاست که در م یاس منط ه ور گستردۀحض

شررها در چارچوب دیللماسی شرری بةه آفرینی خواهند کرد. کلانهای ژئوپولیتیک ن شبازی

گااران شرری باید سیاست ،دلیاهمیع؛ بهگاارندالمللی تأثیر میهای بیعلرز عجیری بر جریان

های جرانی حضور تر در عرصهبین چه گااری کنند تا شررها بتوانند هررا پایه راهررد جدیدی

تنرا منةکلات منةد شةوند. نةههای توسعه برای شرروندان خود برةر و از فرصت باشند داشته

تر خواهد شد، بلکه های مناسب شغلی هر روز بیشگااری و نرودن فرصتدلیا عدم سرمایهبه

های محرومیت از شرکة جرانی پرتاب خواهد شد شررها به حاشیهلانشرر در نظام کیک کلان

ای شرروندان درپةی نصواهةد داشةت؛ بنةابرایع، آن چیزی جز ف ر، فساد و ناامنی بر که نتیجة

است،  رای برخورداکه دیللماسی فعال شرری خارج از مسائا سیاسی از اهمیت ویژ ازآنجایی

نظر رصه و تلاش برای تح ق آن لازم بهدت در ایع عضرورت اتصاد رویکردی منسجم و بلندم

امةا دیللماسةی شةرری  ،(90ص. ، 8908ریزی شرر ترةران، مطالعات و برنامه)مرکز  «رسدمی

. های شرری ایران وارد شد  و گسترش یافته استحدود یک دهه است که در ادبیات پژوهش

سان و یکنواخت یک ها نوعی ادبیاتبسیاری از آن که دهدها ننان میایع پژوهش اولیه بررسی

خلاقیةت چنةدانی نداشةته تا است باعه شد   بودن و تکرارکنند و ایع یکنواخترا تکرار می

 شد انجام هایاز آن گاشته، پژوهشعلمی نکنند.  و کمک چندانی به پینررد ایع حوزۀ دنباش

شةد  عه مطالعات انجاممناسب مجموروشی و بسیار مرم است که با  هنوز چندان زیاد نیستند
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 ی احتمةالیهاتناقض یافتعضمع تا    شودکنار هم قرار دادها های آنو ویژگیبازخوانی شود 

آوری و ایةع م الةه بةا جمةعدر رو، های آیند  کمک کةرد؛ ازایةعدهی پژوهشرتبه ج بتوان

ا رویکةرد بیللماسی شرری در ایران سعی داریم شد  در موضوع دهای انجامبازخوانی پژوهش

تنریح  بر شد  را استصراج کنیم و علاو های انجامهای پژوهشویژگی کیفی و روش فراتحلیا

 . ناسری از ایع مطالعات ارائه کنیمبندی مصورتوضعیت، 

 تحقیق ینۀ. پیش2

های انجام شد  پیرامون دیللماسةی پژوهش« فراتحلیا»دربار  موضوع خاص ایع م اله که 

یق خاصی انجام نند  است. لاا هدف ایع م اله پژوهنی از ایةع دسةت باشد، تح شرری می

های انجام شد  در ایران در ایع خصوص تا زمان نگةارش باشد. بدیع منظور همه پژوهشمی

های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اسةت، مورد بود  است، از جنره 94ایع م اله، که تعداد 

باشد، چرا که در ایةع صةورت، پینةینه پینینه مست ا نمی از ایع رو در ایع بصش نیاز به ذکر

 مورد نظر تکرار خواهد شد.  

  شناسی تحقیق. روش0

هةا غةول چون مع روی شةانة»دهد: شرح می صورتنیوتع دلیا موف یت خود را به ایع »

ایةع جملةه  (.8019، 8بوسةتیع ن ةا ازنیةوتع، بةه )« جلوتر را دیدم و پینرفت کردم ایستادم،

بةر سةاختع دهد که پینرفت دانش علمةی مرتنیزیرا از یک اصا در علم را ارائه مییری تصو

بةودن علمةی اسةت کةه لعات پینیع است. ایع اصا انراشتیاساس مطامند یک مطالعه برنظام

. (0ص.  ،8903برمنی و میرمحمةدترار، )نوغانی دخةت «دهدرکمان را از موضوع افزایش مید

یک موضوع خةاص  موردمطالعات پینیع در توان با استفاد  از آن بههایی که مییکی از روش

 دیةد بةا فراتحلیةا» مند بررسی کرد، روش فراتحلیا است.ای روشگونهها را بهنگریست و آن

 پژوهنةگران به دیگر، فراتحلیابیانبه ؛دهدمی ارائه پژوهنی یفعالیت از کلی تصویری تراکمی،

« کننةد ترکیةب هةم را بةا مطالعةه و بررسی چندیع از آمد دستبه هایداد  که دهدمی امکان

                                                             
1. Boorstin 
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دانةد و مةی« هاتحلیا تحلیا»( فراتحلیا را 8011) 8گلاس». (1ص. ، 8901)سلیمی و مکنون، 

هةای آن تعریةف یافتةه کردنمنظور منسةجمعنوان ترکیب نتایج مطالعةات مسةت ا بةهآن را به

منةد ا مةرور نظامفراتحلیةا بة .(84ص.  ،8903، برمنی و میرمحمةدترار)نوغانی دخت« کندمی

بنةدی آمةاری، بةه م الةاتی جمةع منابع برای پیداکردن، ارزشیابی، ترکیةب و درصةورت نیةاز

 مزیةت تةریعانةد. مرةمتحریةر درآمةد  دربارۀ یک موضوع خاص بةه رشةتة پردازد که قرلاًمی

 را قدرت مطالعةه گوناگون لعاتمطا نتایج کردنادغام با هاآن که ایع است فراتحلیا مطالعات

فراتحلیةا بةرای »(. 829ص.  ،8912)رضاییان،  دهندمی افزایش دارمعنی نتایج یافتع جرت در

 «کنةدای از تح ی ةات منةابه را فةراهم مةیاساس مجموعها امکان م ایسه و ترکیب نتایج برم

 .(84ص.  ،8903برمنی  و میرمحمدترار، نوغانی دخت)

شةد  در ایةران بةا موضةوع هةای انجةامپةژوهش یکیفة دف فراتحلیاپژوهش حاضر با ه

، پرتةال جةامع علةوم انسةانیشةاما  های علمیهای داد پایگا دیللماسی شرری، با استفاد  از 

پژوهنةگا  علةوم و فنةاوری ، بانةک اللاعةات ننةریات کنةور، پایگا  مجلات تصصصی نور

انجام شد  اسةت. در  ت علمی جراد داننگاهیمرکز اللاعاو پایگا   (ایرانداک) ایران اللاعات

نامةه پژوهش شةاما کتةاب، م الةه، رسةاله و پایةان 94مجموع ها، درفرایند شناسایی پژوهش

لیا دشواری در دند که بهبودمربو  نامه و رساله مورد به پایان 89 ،از ایع تعداد .شناسایی شد

هةا نامةهپایةان نتیجةة علةاو  معمولةاًهب کنار گااشته شدند. ی کیفیهادسترسی از فرایند تحلیا

 توصةیفی هةایاز آمار  بینةتر کیفةی، فراتحلیةا در»کةه ازآنجا .شودصورت م اله منتنر میبه

 فراوانةی و درصةد تجمعةی فراوانةی فراوانةی، درصد فراوانی، کردنمنص  ،شودمی استفاد 

 ارکةان از...  و مةد کردننص م نتایج، نمایش برای ایدایر  و ایمیله نمودار ترسیم تجمعی،

تحلیةا  بنةابرایع، در؛ (0ص.  ،8901)سةلیمی و مکنةون،  «شوندمی محسوب تحلیا ایع مرم

 ها استفاد  شد  است.از ایع آمار  تناسببه نظرهای موردوضع موجود پژوهش

                                                             
1. Glass 
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 تحقیق نظری مبانی. 4

اسناد و مدارک  طالعةهای اروپایی تا اواخر قرن هجدهم، به معنی علم مدیللماسی در زبان

المللی به کار گرفته شةد. بود، ولی از آن پس به مفروم علم و هنر تنظیم و مدیریت روابط بیع

مفرةوم جدیةد  تأثیرامروز ، مفروم قدیم دیللماسی که علم بررسی مدارک و اسناد است، تحت

هةای ه در زبةانکه از ایةع کلمةلوریاست؛ به المللی است، واقع شد آن که تنظیم روابط بیع

دیللماسةی ابةزار . (90ص.  ،8909)ظریف و سةجادپور،  «رایج، ف ط مفروم دوم منظور است.

با کمی تسامح، شاید بتوان دیللماسی را تعامةا بةا » (.8 ، ص.4990، 8)کلاینرکنورداری است

ف ها با کمتریع هزینه تعریةپایریجوامع دیگر برای تأمیع منافع، افزایش نفوذ و کاهش آسیب

الملةا یةا ، روابط بیع«دیللماسی» کلمةاستفاد  از ». (43ص.  ،8909)ظریف و سجادپور، « دکر

. (80ص.  ،8902همکةاران،  )سیزو و « کنددقیق و حکیمانه منافع غیرهمسو را مطرح می ادارۀ

شةود. بةدون ارترالةات هةی  ها منص  مةیعنوان ارترالات میان سیاستدیللماسی اغلب به

و گةاهی معةادل بةا  عنوان هستهبه مااکر  عموماًبه تواند وجود داشته باشد. ی نمیادیللماسی

. ارترالات برای دیللماسی (91 ، ص.4991، 4)کوپر، هاکینگ و مِیلیلماسی توجه شد  استدیل

 ، یعنیالمللیهای بیعسیاستایستد، بدن میگا  ارترا  بازن برای بدن انسان است. هرخو مانند

کةوپر، هاکینةگ و )رفةتع اسةتبرخورد قاهرانه یا تحلیامیرد و نتیجة آن ماسی، میفرایند دیلل

 (.31. ، ص4991مِیلی، 

 کةه در 9محلةی هةایدولت و متحد شررهای بنرِ ح وق و صلح شرری، دیللماسی کمیتة

 هاینةانانجمع و محلی هایدولت ابزار»عنوان شد، دیللماسی شرری را به سیستأ 4990 سال

 بةا جنةگ از و بازسازی پةس تعارض حا درگیری، از گیریپین اجتماعی، انسجام ارت ای در

 رفةا  و دموکراسةی صةلح، در هم با توانندمی شرروندان آن در هباثرات ک یمحیط ایجاد هدف

روابةط  مؤسسةة 4991در سال . (89 ، ص.4991، 2)سیزو و ماش کندتعریف می« زندگی کنند

                                                             
1. Kleiner 

2. Cooper, Hocking & Maley 

3. The Committee on City Diplomacy, Peace-building and Human Rights of United Cities 
and Local Governments (UCLG) 

4. Sizoo & Musch 
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نرادهةا و »کنةد: گونةه تعریةف مةیدیللماسةی شةرری را ایةع ،8کلینگع دائاالمللی هلند، بیع

الملةا بةا هةدف سیاسةی بیع وسط آن در روابط بةا بةازیگران صةحنةفرایندهایی که شررها ت

قلمروهةای محلةی و شةوند. براسةاس کنگةرۀ نان با دیگری درگیر مینمایندگی خود و منافع

ند گسترشةی لریعةی در مانتواند میدیللماسی شرری »، 4991در سال   4ای شورای اروپامنط ه

هةای دموکراسةی، گةااری ارزشاشةتراکالمللةی، بةهعنوان اعضةای جامةة بیعن ش شررها به

 دیللماسةی(. 89، ص. 4991)سةیزو و همکةاران،  «و ح وق بنةر دیةد  شةود حاکمیت قانون

 یگةرد بةازیگران بةا گوناگون شررهای رسمی نمایندگان که است خارجی روابط انجام شرری

 یةک عنةوانبه لورکلیبه شرری دیللماسی» .(9 ، ص.4981، )اکوتو و همکاران دهندمی انجام

 که است شرری و دیللماتیک عما بیع اثر مت ابا ایع. شودمی شناخته فروملی دیللماسی شکا

 منجر محلی شرروندان رفا  و امنیت ایمنی، به تا بگاارد تأثیر المللیبیع محیط بر کندمی تلاش

 نیةز شةررها فروملةی، بةازیگران نوانعبةه. بصند بررود را هاآن جرانی هویت و منافع و شود

تعامةا و  لریةق از شرری کنند. دیللماسی کمک از ملت المللیبیع تصویر ترویج به توانندمی

 هاشیو  از وسیعی لیف شاما و آیدمی دست به «9گلوکال»  بازیگران دیگر با شررها درگیری

 از جلةوگیری اللاعةات، آوریجمةع تواف ةات، درمةورد مةااکر  ارترالةات، تسةریا ازجمله

 جدیةد آنچةه نیسةت؛ یجدید چیز پدید  ایع. است المللیبیع جامعة در شرکت و هادرگیری

)ونةگ و  «است شد  ترگسترد  و ترعمیق شرری دیللماسی دامنة و ماهیت که است ایع است

 اساس مطالعةةبر را شرری دیللماسی کلیدیوظیفة  پنجی ونگ و امیر (.8 ، ص.4980، 2امیری

 و اهةداف برمرنةای حاضةردرحةال کةه کردنةد شناساییدیللماسی شرری در شررهای آمریکا 

عمةا  و همکةاری دیللماتیک، نمایندگی اقتصادی، توسعة :شودمی تمریع و شناخته هاسازمان

 ویةژۀ رویدادهای میزبانی و دنیم توانمندسازی و جامعه منارکت جرانی، سیاستراستای در 

 سراسر دیللماتیک در نمایندگی و اقتصادی توسعة عمومی، وظیفة پنج ایع میان در .المللیبیع

 هر در سیاسی و محلی زمینة براساس ب یه قدرت کهدرحالی شود؛می دنرال گوناگون شررهای

                                                             
1. Clingendael 

2. The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe 
3. Glocal 

4. Wang & Amiri 



 ای                                        شمارۀ سی و سومة ناحیهمجلّة جغرافیا و توسع                                                        944

 

مضمون اصةلی به شش سیاست دیللماسی شرری  .(4 ، ص.4980ونگ و امیری، ) شرر است

 3و نماینةدگی 0ها، شةرکه2، فرهنةگ9، اقتصةاد4، توسةعه8امنیةتاند از: کند که عرارتتوجه می

بازیگران اصلی دیللماسی شرری را شررداران و »(. 80، ص. 4991، 1پلاجیم و ملیسع) شرری

های شةةرروندان و نماینةةدگان سةةازمان هةةای محلةةی وتنماینةةدگان حکوم مسةوولیع شةةرری،

همرا  بةا اهمیةت نةوینی کةه (. »83 ، ص.8909)امانی،  «دهندی غیردولتی تنکیا میالمللبیع

اسةت. شةررداران حةال تغییةر کنند، ن ش شةرردارها نیةز درشررها در نظام جرانی کسب می

نةد در پینةررد توانوعی رهرری شصصی در پیش بگیرنةد کةه مةی شررهای بزرگ قادر هستند

المللی یک شرر ن ش مرمی داشةته باشةد. در چنةدیع و های شرری و افزایش شأن بیعبرنامه

، لی خود را با موف یةت دگرگةون کننةدالملاند تصویر بیعبارزی که شررها توانسته نمونةچند 

برای مثةال، شةررداران لیسةرون و بارسةلونا اند؛ سازی داشتهشرردارها ن ش قالع و سرنوشت

شرری جرةان  شررها به مرترة مراکز عمدۀ ه برای ارت ای ایعهایی بودند کمحرک اصلی تلاش

 .(132ص.  ،8911، 1)گیدنز و بردسال «گرفتصورت می

 ی تحقیقهایافته .3

هةای کیفةی و تحلیلةی های توصیفی و یافتهدر دو بصش یافتهایع م اله های یافتهدر ادامه 

 .شودارائه می

 های توصیفییافته. 1. 3

پژوهنةی ةهةای علمیمورد( بةه م الةه 89)یع تعداد شد ، بینترهای انجاماز بیع پژوهش

مةورد مربةو   89ارشد بةا های کارشناسینامهه پایانپس از آن، بینتریع تعداد ب .استمربو  

 و رسالة دکتةری و م الةة مورد 4مورد، گزارش پژوهنی با  0ست. کتاب تألیفی یا ترجمه با ا

                                                             
1. Security 

2. Development 

3. Economy 

4. Culture 

5. Networs 

6. Representative 
7. Pluijm & Melissen 

8. Giddens & Birdsall 
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 در ،بنةابرایع(؛ 8)جةدول  دی قةرار دارنةدهای بعةیک، در رد با یک مورد برای هر کنفرانسی

تمرکز های کارشناسی ارشد نامهپژوهنی و پایان-های علمیم الهدو قالب یعنی  ها برپژوهش

 است. شد 
 

 اساس قالبها براوانی پژوهشفر -1جدول 

 8901 های تح یق،یافته مأخا:

تعداد 

 کل

گزارش 

 پژوهشی

)تألیف  کتاب

 یا ترجمه(

نامه نپایا دکتریرسالۀ 

 ارشدکارشناسی
 کنفرانسی

-علمی

 پژوهشی
 قالب

 تعداد 89 8 89 8 0 4 94

 درصد 3/29 8/9 9/98 9/8 3/80 9/3 899

 

مطالعة خاصی در زمینة  8911یش از سال دهد که پنان میها نبررسی سال انتنار پژوهش

اند شةد م انجةا 8901-8911دیللماسی شرری انجام نند  است و همة مطالعات در لول دهة 

  .(8شکا )
 

 
 انجام شده بر مبنای سال انجامهایفراوانی پژوهش -1شکل 

 8901 های تح یق،یافته مأخا:

 

درصد را مردان  8/10یعنی  نفر 01شد ، های بررسیکنند  در پژوهشمنارکت 31از تعداد 

طالعةةات پژوهنةگران سةةریم در ماز نظةر فراوانةةی  انةةد.درصةد را زنةةان تنةکیا داد  0/82و 
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 ،علمةی داننةگا  بودنةد. پةس از آنعضو هیوت کنندگاندرصد از منارکت 1/09شد ، بررسی

نفةر، داننةجو یةا  83درصةد یعنةی  0/49ارشد بةا های کارشناسیآموختهداننجویان یا دانش

 3نفةر و  2، پژوهنةگران بةه تعةداد نرایتنفر و در 88درصد و  2/83آموختة دکتری با دانش

 .(4)جدول  اندشتهدرصد قرار دا
 

 فراوانی پژوهشگران -2جدول 

 8901 های تح یق،یافته مأخا:
 درصد تعداد نوع پژوهشگر

 1/09 93 علمی داننگا هیوت

 2/83 88 آموخته یا داننجو دکتریدانش

 0/49 83 آموخته یا داننجوی کارشناسی ارشددانش

 3 2 پژوهنگر

 899 31 مجموع

 

 2/00شةد  در ترةران بةا های بررسةیبینتریع تعداد پژوهش هک دهدننان می( 9)جدول 

صةورت منةترک بةیع مورد بةه 4درصد نیز در سایر شررها و  2/92درصد انجام شد  است. 

 .ان و سایر شررها انجام شد  استپژوهنگران ترر
 

 توزیع جغرافیایی مراکز پژوهشی -0جدول 

 8901 های تح یق،یافته مأخا:
 درصد دادتع توزیع جغرافیایی

 2/00 80 ترران

 2/92 88 دیگر شررها

 9/3 4 ترران و دیگر شررهابیع های منترک پژوهش

 899 94 مجموع

 

هةا بةا شهپةژو از درصةد 04دهد که ننان می داننگاهیفراوانی نویسندگان از نظر رشتة 

اسةت. د  الملا انجام شعلوم سیاسی و روابط بیعنیز و  های جغرافیای سیاسیرشتهمنارکت 
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 ،ریةزی شةرری و سةلسجغرافیةا و برنامةه زیاد، پژوهنگران رشتة نسرتاً در ردۀ بعد با فاصلة

 .(2)جدول  قرار دارند و معماری مدیریت شرری
 

 دانشگاهی یسندگان از نظر رشتۀفراوانی نو -4جدول 

 8901 های تح یق،یافته مأخا:
 درصد فراوانی دانشگاهیرشتۀ  ردیف

 1/91 43 الملاروابط بیع علوم سیاسی و 8

 1/91 43 جغرافیای سیاسی 4

 3 2 مدیریت شرری 9

 0 3 ریزی شرریجغرافیا و برنامه 2

 0/8 8 گردیمدیریت جران 0

 0/8 8 شناسیجامعه 3

 0/2 9 معماری 1

 899 31 مجموع 1

 

  -صیفینظر از نوع توهای موردمورد( از پژوهش 49درصد ) 0/18از نظر روش تح یق نیز 

 اند.تحلیلی و پیماینی بود -مورد( از نوع ترکیریِ توصیفی 0) درصد 8/41تحلیلی و 

 های کیفییافته .2. 3

های پژوهش، از انواع پرسش 1بندی نورمع بلیکیمرنای ت سیمهای کیفی، بردر بصش یافته

بلیکةی  نظر در موضوع دیللماسی شرری پرداخته شةد  اسةت.های موردبندی پژوهشبه دسته

کنةد. از ت سیم می« چگونه»و « چرا»، «چیست»های های پژوهش را به سه دسته پرسشپرسش

کنةف و توصةیف  درپةیهةا اند؛ آنمسةتلزم پاسةخ توصةیفی« چیست»های پرسش ،نظر وی

، جویای علا یةا «چرا»های های اجتماعی هستند. پرسشها و الگوهای برخی از پدید ویژگی

فرم یةا تریةیع  دنرالها به. آناندهای خاصهای منظم در پدید ا یا توالیهدلایا، وجود ویژگی

هةای اجتمةاعی و فراینةدهای اجتمةاعی هسةتند. روابط بیع رویدادها یا روابط درونی فعالیت

روکار شوند و با نتایج عملةی و مداخلةه سةنیز به ایجاد تغییر مربو  می« چگونه»های پرسش

                                                             
1. Norman Blaikie 
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چیةزی رلور متوالی در لول یکدیگر قرار دارند. پیش از تریةیع هبهدارند. ایع سه نوع پرسش 

 یچیةزهر نداداست، و پیش از مداخله بةرای تغییةرکه قضیه از چه قرار  نیازمند داریم بدانیم

)بلیکةی،  شةودنیازمند دانستع ایع هستیم که چرا وضعیت یا رفتار خاصی در آن مناهد  مةی

 .(11-13 ، ص .8911

مةورد کةه بةه  88پژوهش،  94شد ، از تعداد کا های انتصابب پژوهشتحلیا مناس برای

از فراینةد  هةانداشتع به آندسترسیدلیا ، بهبودندمربو  تحصیلات تکمیلی  نامةرساله و پایان

شاما کتاب، م اله یا پژوهش ) 48های ایع بصش با تحلیا ،بنابرایع ارج شدند؛تحلیا کیفی خ

 ست.گزارش پژوهنی( انجام شد  ا

 9/99دهةد کةه های انتصةابی ننةان مةیبندی بلیکی، نتایج بررسی پژوهشرنای ت سیمبرم

اند و بینتر به تعریف متمرکز شد دیللماسی شرری « چیستی»ها بر مورد( از پژوهش 1) درصد

. ایع گرو  (4 شکا) اندهای آن پرداختهها، ابعاد و شاخ دیللماسی شرری و توصیف ویژگی

شدن جران و گسترش ارترالات آغةاز شدن و شرریبا توصیفی از جرانی عمدتاً هااز پژوهش

عنةوان دیللماسةی شةرری را بةهکارایی مناسب دیللماسی سةنتی، نرود  وضعیتدر و  شوندمی

هةا و شةررها و آن را بةرای دولةت کننةدعنوان می شدنتحولات جرانیظرفیتی برآمد  از ایع 

ای شرر و شةرروندان در ابعةاد ا استفاد  از آن منافع بینتری را برتوان بدانند که میفرصتی می

که  دهندمی( ننان 8909) مثال، زرقانی، رنجکش و اسکندرانعنوانگوناگون به دست آورد؛ به

و  سةازیهای امنیت، توسعه، اقتصاد، فرهنگ، شرکهشررها با ایفای ن ش فراملی خود در زمینه

اند. الملا تردیا شد روابط بیع ، به بازیگرانی فعال در عرصةلیالملهای بیعحضور در سازمان

 ینةةدیللماسی شةرری در زم که کنندمیگیری ( نتیجه8908) دیگری همیع نویسندگان در م الة

بالابردن آگاهی در سطح محلةی درمةورد  -8دارد:  برقراری صلح و امنیت سه کارکرد متفاوت

ینکةه ایةع فنار سیاسی برای حصول المینةان از ا -4ا، هانواع حمایت موقعیتی خاص و ارائة

حمایةت از  همکاری در زمینة -9کنند و مااکرات صلح کمک می فنارهای سیاسی به ارت ای

هةا و عملیةات عملیات منارکتی بیع شررها و ترادل دانش و اختصاص بودجةه بةرای پةروژ 

گةاارتریع رابةط دولةت ملةی بةر تأثیر مثابةة  ایع کارکردها به دولت محلی بهتصصی .پایدار

( در 8904) نةژاد. همچنیع، جمةالیکندتوجه میها را درخور مسائا محلی، ن ش و جایگا  آن
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شدن و تحولات به جرانی ،به تعریف دیللماسی و انواع مفاهیم مرترط با آن و سلس کتاب خود

دهد و در را شرح می های عمومی در دوران ان لاب اسلامیانواع گفتمان وی پردازد.شرری می

 پردازد.های مرترط با دیللماسی شرری میبحه دیللماسی شرری به ابعاد، کارکردها و سازمان

بةه ، شد  به زبةان فارسةی اسةتهای ترجمهکتاب ( که جزو8901) 8عملیس و پلویمدر کتاب 

 دیللماسةی شةرری ةگانةفروم و ابعاد شةش، منظری دیللماسی شرری ةپینینمراحثی همچون 

 است. توجه شد 
 

 
 بندی نورمن بلیکیاسی شهری برمبنای تقسیمهای حوزة دیپلمدرصد پژوهش -2شکل 

 8901های تح یق، مأخا: یافته
 

های بر توصیف دیللماسی شرری و ابعاد و ویژگیهایی هستند که علاو گرو  دوم، پژوهش

اثرهةای بةر و نیةز اسةت شةد  منجةر که بةه ظرةور دیللماسةی شةرری ترییع شرایطی  برآن، 

کةه  . ایةع گةرو انةدتمرکةز کرد های گوناگون شررها دیللماسی شرری بر کارکردکارگیری به

تنةکیا  درصةد 4/04پةژوهش و  88شةد  بةا هةای بررسیبینتریع تعداد را در بیع پةژوهش

ر م ایسه با گرو  نصسةت، گیرند. دقرار می« چرایی»های با پرسشِ پژوهش در دستة دهند،می

رفته در ایةع کارریع مرانی نظری بهت. عمد تری برخوردار هستنداز مرانی نظری غنی ایع دسته

                                                             
1. Pluijm & Melissen 

https://www.gisoom.com/search/book/author-616374/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/author-616374/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%85/
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فضةای جرةانی،  نظةام ها و مفاهیمی همچون نظریةشدن، نظریهگرو  در کنار توجه به جرانی

، نوولیررالیسةم و حکمرانةی جرةانی شررهای جرةانی شرکة ردیستی،وفها، اقتصاد پستجریان

 افزایةیهمر د عمةدهةای ایةع حةوز  اثةر دیللماسةی شةرری را بههشوای از پةژدسته .است

کنةد کةه بیةان مةی( 8904) دهنةیریداننةد. مةی مرکةزی و محلةی هایحکومت کارکردهای

 موجةب چندسةطحی، و چندلایةه حکمرانی و اف ی فرایندهای ت ویت به توجه با شدنجرانی

 پارادیللماسی چارچوب در خارجی سیاست ةعرص در محلی هایحکومت فزایندۀ آفرینین ش

 پارادیللماسةی از موفةق اینمونةه لحةا  آن از شةرری دیللماسةی ار،رهگ ایع از. است شد 

 مرکزی و محلی هایحکومت تکمیلی کارکردهایهم و افزاییهم موجب که شودمی محسوب

قةانونی  توزیةع براسةاس مت ابةا همکةاری و همةاهنگی عةیع در تمرکززدایی، چارچوب در

 دو بر تأکید شرری با دیللماسی معت دند( نیز 8900) یدفام و دلیلیتوح .است شد  هامسوولیت

 هةاملةت بةر تکیةه و شةرریمیةان مناسرات و هاتعاما برسازی و توسعه یعنی کاربردی، وجه

 واقع مؤثر کنورها دیگر با روابط بررود رسمی در دیللماسی کنار در تواندمی ها،دولت جایبه

  شود.
تمرکةز برخةی  نیز ن طةة جرانی گااری حکمرانیتأثیرگااری دیللماسی شرری در سیاست

یی در شةررها(، 8911که بةه ع یةدۀ قةورچی و امةانی )ایگونههاست؛ بهپژوهشایع دیگر از 

عنوان شرر جرانی و کسب جایگةا  برتةر در حکمرانةی جرةانی، های خود بهرسیدن به آرمان

خةود را های حکمرانی محلی و منارکت حةداکثری شةرروندان موفق هستند که بتوانند زمینه

اران برای مدیریت شرری با تمرکززدایی فراهم کرد  باشند. در ایع صورت اسةت کةه کةارگز

گااری حکمرانی جرانی عمةا تر سیاسعنوان عنصر تأثیرگاار بتوانند بهدیللماسی شرری می

شةرروندان  های اللاعةاتی و ارترةالیصورت با توجه به افزایش فناوریکنند؛ زیرا، درغیرایع

لماسةی دپل( 8910) موسةوی شةفائیمنافع دیگر شةررها سةوق داد  شةوند.  سویبهنند توامی

پوراحمةد، قةورچی و قةادری  دانةد.ا میهملی در فضای جریان ةابزاری برای توسعرا  شرری

بیةان خةود  در م الةة هاآن. گیرندرا نتیجه میشررها  نفوذ گسترش حوزۀنیز  (8908) حاجت

در  و مطةرح جرةانی شةرر یةک قامةت در کنةوری یةک دۀعمة شةررهای هرچه که کنندمی
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 بینةتری ن ةش جریانةات رونةد بةر تأثیرگااری و خواهرخواندگی قالب در شرری هایشرکه

  .داشت برخواهد در هاآن و کنورهای شرر برای را ایگسترد  نفوذ حوزۀ داشته باشند،

را  ز فضاهای فراملةیکسب منافع اقتصادی ا نیز در گرو  دوم هاای از پژوهشبصش عمد 

پور و نیا، احمدیدر ایع زمینه، قورچی، حافظدانند. کارگیری دیللماسی شرری میعمدۀ به اثر

کنند بصنةی شررها سعی میکلان فوردیستیکه در اقتصاد پست اند( اشار  کرد 8908) قالیراف

فراملةی کسةب کننةد. فضةاهای  های خود را با استفاد  از ابزار دیللماسی شرری و ازاز هزینه

هةای کةردن بصنةی از هزینةهتنرا برای مةدیریتا منتاق هستند تا نههشررمدیران کلانامروز  

شةررهای  برای شةرروندان خةود بةه شةرکة های شغلی مناسبایجاد فرصتخود، بلکه برای 

فت توان گمی ،ح ی تشود. دردیللماسی شرری مریا می یلةسوروندند که همة اینرا بهجرانی بل

ها هموار  منةافع یکم شررها هستند و آنودید جغرافیای سیاسی در قرن بیستکه بازیگران ج

(، دیللماسةی 8910) موسوی شةفائیبه ع یدۀ  کنند.جو میومالی خود را در ایع فضاها جست

ویژ  در بعةد اقتصةادی و همچنةیع، شدن بةههای فرایند جرانیکردن پیچیدگیشرری با لحا 

دولتی و غیردولتی ایع عرصه، ابةزار ها و بازیگران جدید نیمههای فضای جریانفهلتوجه به مؤ

، ورود بةه عرصةة اساسآورد؛ برایعالمللی فراهم میبرای تح ق منافع کننگران بیعرا مناسری 

 (8900) الرضةا و صةحراییباقری، ابةعرسد. نظر می ی انکارناپایر بهضرورتدیللماسی شرری 

معادلةات حةوزۀ  در گرامدیریتی دیللماسی بهها ررشکلان که دستیابی اندگرفته نیز چنیع نتیجه

 بةرای برداشةتع تلةاش ضةمع آگاهانةه ایاراد  با که است جامعی نیازمند نگا  جرانی اقتصاد

 در را اسةتفاد  برتریع رو، پیش و لازم هایو فرصت هاموقعیت از بتوان ها،نارسایی و تنگناها

 . کند فراهم شرروندان تررانی برای را نفع بینتریع و شرری دیریتم راستای بررود

ها نیز با بررسی عملکرد دیللماسی شرری در شررهای ایران با توجه بةه برخی از پژوهش

تأثیرگرفته سیاست خارجی کنور را  کنور، دیللماسی شرری در حوزۀاصول سیاست خارجی 

 حیةه کةه از انةدکرد ( بیةان 8901) و خرمةی نیریدهمثال، عنواناند؛ بهملاحظاتی دانسته از

 شرری( )مانند دیللماسی غیردولتی تعاملات اسلامی، ان لاب فرهنگی ماهیت به توجه با نظری،

 خةارجی ایةران سیاسةت عملکةرد. دارد ایةران خةارجی سیاست در معینی و منص  جایگا 

ایع . است خارجی سیاست نظری اصول با آن مطاب ت بیانگرشررها  خارجی تعاملات درمورد
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 هاآن بینتریع که بردارد در را گوناگون هایتمدن به متعلق شررهای از وسیعی لیف مناسرات

 . عملکةردمعطةوف هسةتند ایةران پیرامةونی محةیط و اسلامی کنورهای شررهای با روابط به

 سیسیا روابط ع یدتی، ملاحظات تأثیرتحت شرری دیللماسی حوزۀ در خارجی ایران سیاست

 بةود  المللةیبیع و ایمنط ةه محةیط بر حاکم هایمحدودیت و هافرصت ،ی دیگرکنورها با

 .است

گیةرد کةه پةای را انةدکی از مةیهایی را در برپژوهش مورد( 9) درصد 9/82با گرو  سوم 

هایی بةا پژوهش دراند و خود را به تعریر بلیکی فراتر نراد  دیللماسی شرری چیستی و چرایی

 تر به چگونگی ایجاد تغییر در رویةلور جدیهایی که بهپرسش اند؛قرار داد « گونهچ»پرسش 

هایی از در ادامه بةه نمونةه پرداختند. دیللماسی شرریکردن یا ت ویت منظور اجراییبه موجود

 را سیاسةتی هایخود توصیه ( در م الة8909) و جلیلی بصیرتشود؛ ها اشار  میایع پژوهش

هةا بةرای ترةران مثرت ایةع توصةیهترران و اثرهای  در فعال شرری دیللماسی  قتح منظوربه

 در ترةران جایگةا  حةوزۀ در محلةی و ملی گااریهدف هایی همچونتوصیه اند؛پیننراد داد 

 شةررداری الملةابةیع روابط نظام ساختار جرانی، تجدید حکمروایی شرری و دیللماسی نظام

و  کةار ت سةیم بةا همةرا  ترةرانمنط ة -شرر شرری یللماسید کانون مدیریت قالب در ترران

 رضةازاد  و دلیلةی. ترةران شةررکلان منط ة هایشررداری مجموعه در تصصصی گااریهدف

 هةاملت-دولةت سطح در مااکرات مسیر شدن،خود بر ایع باورند که جرانی ( در م الة8902)

 ابزارهةای با توانو میاست  خاند چر( فراملی فروملی و) شرری دیللماسی سمتبه را( ملی)

 بنةابرایع، یافت؛ دست ایهسته پروندۀ در موردنظر اهداف به المللیبیع سطح در رویکرد ایع

 دیللماسی .است ایران ایهسته پروندۀ مسولة در ثرؤمو  عمد  عواما از یکی دیللماسی شرری

اقتصةادی  توسةعة و ایهسةته پرونةدۀ مسةولة حةا المللی،بیع صلح برقراری هدف شرری با

 دیللماسةی مکمةا عنةوانبةه و غیررسةمی دیللماتیک روابط ارت ای در را خود ن ش تواندمی

هةایی جملةه پةژوهشایع م اله از ،ترتیببرساند؛ بدیع ظرور منصة به مرکزی حکومت رسمی

ای کنةور نیةز ارت ةا هسةته ی شرری را تا حد کمک به حا مناقنةةاست که کارکرد دیللماس

بررسةی  برها در ایران ترجمه شد  است، علاو ( که کتاب آن8903) سیزو و همکاران دهد.می

ن ةةش دربةةارۀ سةازی، شةد  از کمةةک دیللماسةةی شةرری در رونةةد صةةلحهةةای تجربةةهنمونةه
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های محلةی آفرینی حکومتهای محلی در قرا، حیع و بعد از منازعه، چگونگی ن شحکومت

به چگونگی ایجاد تغییةر در  هاایع تجربه اند.قریا بحه کرد و مواردی از ایع  سازیدر صلح

 روندها با کمک دیللماسی شرری اشار  دارند.

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 6

ه بةا رةهای محلةی در مواجکردن ظرفیت درونی شررها و حکومتدیللماسی شرری، فعال

. ن ةا  شةرری اسةترش ارترالةات بةا دیگةر ها از لریق گسةتمنکلات و نیازهای عینی آن

آن تةر از رویکردی است که نگا  مسوولان محلی را از مرزهةای ملةی بةه فرادیللماسی شرری 

 ازکه در منةابع محدود کرد چارچوب شش مضمونی  نراید دیللماسی شرری را به گستراند.می

شةررها  یانواع مسائا و نیازهةا توان به اندازۀهای آن را می. مضامیع و زمینهشودیاد میها آن

خلاقیةت و  زیسةت،محةیط هوشمندی شررها، تغییرات اقلیمی، گسترش داد. مسائلی همچون

جرةان و لیةف وسةیعی از ، شةرر بةاز روبةهشرر دوستدار زناندانش، شرر دوستدار کودک، 

د بصنی از رسالت گسترش و تعمیق ادبیات دیللماسی شةرری نتوانکدام میت که هرموضوعا

رکردن آن به دوش بکنند. ممکةع اسةت گفتةه شةود شةش مضةمون ترا در راستای کاربردی

بةه تواند انوع مسائا را در درون خود جةای دهةد، امةا شد  برای دیللماسی شرری میمعرفی

. دادن قلمةرو آن محةدود کنةدزهای ذهع پژوهنگر را از گسةترشتواند مرهمان انداز  نیز می

 لیةف بةه کةه دندار وجود جران رتاسرس در رسمی شرری شرکة صدها»که امروز  گونههمان

 وسةعت آن انةدازۀ به شررها خارجی منارکت ظرفیتاز  و دنشومی مربو  مسائا از وسیعی

 سراسةر در شةررها بةرای راهرردی یفعالیت عنوانبه شرری باید دیللماسی ،است نند  استفاد 

 (.8، ص. 4981، و همکاران )اکوتو شود تردیا جران

هةای کلیةدی همةرا  بةا ویژگةی( 0در جةدول )دارد که  گوناگونی دیللماسی شرری انواع

 .هرکدام معرفی شد  است
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 های کلیدی آنانواع دیپلماسی شهری و ویژگی -3جدول 

 2، ص. 4981اکوتو و همکاران،  خا:مآ

 کلیدی هایویژگی نوع دیپلماسی شهری

منارکت جرانی 

 مرنا-مکان

 در تواندمی بلکه شود؛نمی انجام المللیبیع معمجا و تالارها در لزوماً یشرر دیللماسی

 هافرهنگ و هاسیاست محلی، بازارهای با المللیبیع بازیگران زیرا، بیفتد؛ اتفاق شررها

 .درگیر هستند

 خارجی سیاست

 شررداری

 هایمنارکت جدی با درگیرشدن درحال بینتری و بینتر شررهای ،حاضردرحال

 سیاست» ترتعریف واضح معنی به موارد بسیاری در نمیزا ایع. هستند المللیبیع

 به حداقا( آن مدرن شکا به) که فعالیتی استغ شرری هایدولت برای «خارجی

  گردد.برمی 8019 دهة هایسال

خواهرخواندگی و 

 روابط دوجانره

 سطح در شررها منغولیت از حالت مرمی همچنان شرر به شرر دوجانرة روابط

 .دارند همکاری مدتلولانی رکورد شررها و است ملی و ایهمنط  المللی،بیع

 های شرریشرکه

 و مکان برمرتنی جرانی منغولیت ترکیب از نمونه تریعشایع احتمالاً  شرری هایشرکه

 المللیبیع همکاری با را محلی نوآوری هاآن هستند. شررداری خارجی هایسیاست

 .کنندمی مرترط المللیبیع و ملی یگرانباز دیگر با را شررها کنند ومی مرترط

های شرری شرکه

 غیرشررداری

 شرری هایشرکه یا شرر به شرر دوجانرة هایهمکاری به محدود المللیبیع هایشرکه

 کو  نوک تواندمی شررداری خارجی سیاست حالت دو ایع درح ی ت،. نیستند رسمی

 .باشد جران و شرر تالار بیع جرانی ارترالات و شرری دیللماسی یخ

 

وجةه  دیللماسی شرری و اثرهای آن بةر شةررها بایةد گفةت کةه لرحچرایی  توصیفدر 

 عنوان سیاستی برخاسته از پدیدۀ، روایت دیللماسی شرری بهشد انجام مطالعات بینترمنترک 

 و ایجاد فضای نوینی« ملت-دولت»پینیعِ فراروایتی به نام شدن است که با افول ابرت جرانی

درواقةع،  عنوان موتور توسعه شکا گرفتةه اسةت.آفرینی شررها بهالملا با ن شبیع در عرصة

افةزونِ کةه در فراینةد هةر دم  ترش نگا  فراملی به مسائا محلةی اسةتگس دیللماسی شرری

 پةیشدر م یةاس جرةانی را  ارترالات جرانی، امکان لرح مسائا محلی و نیز مسائا منترک

خودشةان  یهای منةترک درون و بیةرون از قلمةروآورد تا از ظرفیتچنم رهرران محلی می

کلات قدم بردارند. دیللماسةی شةرری قلمروزدایةی از حةا منجویی بتوانند در راستای چار 

انتظةار از دیللماسةی با ایع توصیف، های محدود محا و حتی ملی است. له در چارچوبمسو

چیزی است که تاکنون به آن پرداخته شد  است. تر از آن شرری و امکان اثر آن بسیار گسترد 
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 اما ایةع مطرح شد،« چرایی»های دستة است که در پژوهشمواردی  دیللماسی شرری اثرهای

هةای آن اسةت. اگةر بتةوان پةایرفت کةه مضةامیع و زمینةهموارد بصش اندکی از توان بال وۀ 

ایع مطلب را شررها گسترش داد، انواع مسائا و نیازهای  توان به اندازۀدیللماسی شرری را می

مسائا و نیازهای شررها را در  تواند انواعدیللماسی شرری می توان پایرفت که اثرهایمینیز 

 گیرد.  بر

با توصیفی که از چیستی و چرایی دیللماسی شرری و تةوان اثرگةارای آن شةد، حةال در 

کردن یا ت ویت دیللماسةی ایینظور اجرمد بههای موجوپاسخ به چگونگی ایجاد تغییر در رویه

ی را  بةراحا در ایع زمینه، تعریةف یةک ن نةة را  یعترمرمتوان سصع گفت. شرری نیز می

وزارت امةور  های مسوول در حوزۀمجموعه دستگا  یعنی دیللماسی شرری در تراز ملی است؛

رفتع ملةی بةا درنظرگةخارجه، وزارت را  و شررسازی، وزارت کنور و دیگر نرادهای مرةم 

انةداز و راهرردهةای چنةمهای محلی، به تدویع ن نة را  منص  و تعریف و ظرفیت نظرها

شررها در راستای اسةتفاد  کلاندر ویژ  های شررهای کنور، بهیافتع برنامه مناسب با آن برای

 منظةوربةه گااری مةدونسیاسةت و ریزی. برنامةههای دیللماسی شرری اقدام کننةداز ظرفیت

ی کنةور بةر ایجةاد چنةیع بسةتری های دیللماسی شرری برای شةررهافرصت از اریبردبرر 

. قوانیع و م ررات لازم نیز باید در مراجع مربوله تدویع شوند است. در چنیع شرایطی وابسته

اما در تراز محلی نیز با توجه به  ند،که باید در تراز ملی انجام شو عمد  اقداماتی هستند هاایع

شررهای فعال در عرصة دیللماسی شرری وجود دارد، لازم کلان درحاضر حالدرمنکلاتی که 

. تنةکیا یةک سةاختار سةازمانی منةص  دیللماسةی شةرری در است اقداماتی انجام شةود

در  هةای دیللماسةی شةرریها، پنةتیرانی جةدی اعضةای شةورای شةرر از فعالیةتشررداری

را  ملی و شرایط خاص  ر راستای ن نةانداز و راهرردهای مناسب د، تدویع چنمهاشررداری

انةداز بندی اقدامات برای رسةیدن بةه اهةداف و چنةممحلی برای دیللماسی شرری، اولویت

المللةی هةای بیعنمایندگان شةررداری در سةازمان شدۀریزیشد ، حضور فعال و برنامهتدویع

الملةا در روابةط بیعدیللماسی و متصصصةان مستمر و مفید از کارشناسان  غیردولتی، استفادۀ

مةدیریت شةرری، از  المللةی در زمینةةهای تصصصی بیعمانافزایش تعاما با ساز شررداری و

نام برد. اگر در تراز ملی پنةتوانة سیاسةی و هدفمنةد بةا توان که می تریع اقداماتی هستندمرم
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ملةی اقةدام  راستا با برنامةو در تراز محلی نیز هم ، انجام شودکاری که شرح آن گاشتسازو

گیری مناسب از روابط امکان برر های درونی، برتر از منابع و ظرفیت شود، ایع امر به استفادۀ

ها، افزایش کیفیةت خةدمات بةه شةرروندان، با دیگر شررهای جران در راستای کاهش هزینه

 های بةیع شةررها و دیگةر فوایةدی کةه بةرایگرفتع از رقابتالمللی و برر کسب جایگا  بیع

 دیللماسی شرر متصور است، منجر خواهد شد.

  از آمةوختعروندهای موجود دیللماسةی شةرری در ایةران، های تغییر در از را دیگر یکی 

که بر مةواردی  توکیو تجربة ،مثالعنواناست؛ به رویکردها و تجارب در دیگر شررهای جران

المللی و ارسال آگاهانة اعی بیعرفتع روندهای اقتصادی و اجتمدرنظرگاز ایع قریا تأکید دارد: 

نوان عالمللةی تةراز محلةی بةههای بةیعرویکرد جامع به تمام فعالیت، المللیبیع پیام به جامعة

 بةه دیللماسةی شةرری راهرةردیرویکةرد جةامع و ، دیللماسةی شةرری دهنةدۀعناصر تنکیا

و گرا حاشرری را ترویج دیللماسی ، هاافزایی میان سیاست( و همراهرردی)دیللماسی شرری 

ن ش یک رهرر در ، تأکید بر های منترک شرریحا برای چالشیافتع را ارترالات با محوریت

اسةتانرول  تجربةةیا (. 4982، 8توکیوشرر کلان)دولت در توکیو مانند فرماندار دیللماسی شرری

للماسةی دی یا توسةعة روابط با دیگر شررها گیری و توسعةمسوولیت شص  شرردار در پیدر 

   (.4989، 4)ترکیش ریویوگرایانهوکارشرری کسب

   :صورت زیر خلاصه کردتوان بهایع پژوهش را می نتایج مجموع،در

-8911 ر لةول دهةةدیللماسی شرری در ایةران، ددربارۀ شد  های بررسیپژوهش همة -

 پژوهنةی و-هةای علمةیم الةه هةا بةر دو قالةب یعنةیپةژوهش تمرکةز انجام شةدند. 8901

  ارشد بود  است.های کارشناسینامهپایان

درصد را  8/10نفر یعنی  01اند که داشته منارکتها نفر در ایع پژوهش 31  ،مجموعدر -

علمی داننگا  بودند. پةس کنندگان عضو هیوتکتدرصد از منار 1/09اند. مردان تنکیا داد 

و داننةجو یةا  (نفر 83درصد ) 0/49ارشد با های کارشناسیآموختهداننجویان یا دانش ،از آن

                                                             
1. Tokyo Metropolitan Government 

2. Turkish Review  
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هةای بینةتریع تعةداد پةژوهشند. ( قةرار داشةتنفةر 88درصةد ) 2/83آموختة دکتری با دانش

 درصد انجام شد  است.  2/00شد  نیز در ترران با بررسی

علةوم سیاسةی و روابةط فیای سیاسی و نیةز های جغرارشته درها شهپژو از درصد 04 -

جغرافیةا و  زیةاد، پژوهنةگران رشةتة نسةرتاًت. در ردۀ بعد با فاصةلة الملا انجام شد  اسبیع

مةةورد( از  49درصةةد ) 0/18ریةةزی شةةرری قةةرار داشةةتند. از نظةةر روش تح یةةق نیةةز برنامةةه

مةورد( از نةوع ترکیرةی  0درصةد ) 8/41تحلیلةی و -های موردنظر از نةوع توصةیفیپژوهش

 اند.بود  (تحلیلی و پیماینی-توصیفی)

هةای تحصةیلات نامةهگةرفتع رسةاله و پایةانها که بدون درنظرکیفی پژوهشدر تحلیا  -

ها بر مورد( از پژوهش 1) درصد 9/99بندی بلیکی بود، مرنای ت سیمبرتکمیلی انجام گرفت و 

اند و بینةتر بةه تعریةف دیللماسةی شةرری و دیللماسی شرری متمرکز شد « چیستی» مرحلة

بةا عمةدتاً هةا انةد. ایةع گةرو  از پةژوهشآن پرداخته هایها، ابعاد و شاخ توصیف ویژگی

کننةد و دیللماسةی شدن جران و گسترش ارترالات آغاز مةیشدن و شرریتوصیفی از جرانی

ای و آن را بةر کننةدشةدن عنةوان میعنوان ظرفیتی برآمد  از ایع تحولات جرةانیشرری را به

ای شةرر و اد  از آن منافع بینتری را بةرتوان با استفدانند که میفرصتی میها و شررها دولت

 به دست آورد.  شرروندان در ابعاد گوناگون

شةد  بةا های بررسةیبینتریع تعداد را در بیع پژوهش، «چرایی»ی با پرسشِ یهاپژوهش -

 و محلةی هایحکومت کارکردهای افزاییهم .انددرصد تنکیا داد  4/04پژوهش و  88تعداد 

نفوذ  گسترش حوزۀ، گااری حکمرانی جرانیسیاستلماسی شرری بر تأثیرگااری دیل، مرکزی

 شةدنمنتفةع و شةرری مةدیریت شررها، کسب منةافع اقتصةادی از فضةاهای فراملةی، بررةود

 که در ایع دسته برای دیللماسی شرری عنوان شد  است. ازجمله اثرهایی هستند شرروندان

. گیةردمیرا در بر« چگونةه»پرسش هایی با مورد( پژوهش 9) درصد 9/82گرو  سوم با  -

موجةود دیللماسةی شةرری  تر به چگونگی ایجاد تغییةر در رویةةلور جدیهایی که بهپرسش

 های آن اشار  شد.که به نمونه انداشار  کرد 

منظةور های موجةود بةهاد تغییةر در رویةهایجبرای  پژوهشپیننرادهای ایع  در نرایت نیز

انةد از: کةه عرارت شد  استبحه در دو محور کلی سی شرری کردن یا ت ویت دیللمااجرایی
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های قانونی یرساختز کردنو فراهم را  برای دیللماسی شرری در تراز ملیتعریف یک ن نة 

رویکردهةا و آمةوختع از ، و اقداماتی که در تراز محلی باید انجةام شةود همرا و نرادی آن به

 (.9)شکا ات پیننراد نصست.اقدام در سایة تجارب در دیگر شررهای جران
  

 

 
 

 در کشور های موجود و تقویت دیپلماسی شهریایجاد تغییر در رویه برایپیشنهادها  -0  شکل

 8901 ،تح یقهای یافته مأخا:

 نامهکتاب

روابط  ةترییع ن ش شررهای خواهرخواند  در افزایش همگرایی و توسع. (8908. )م ،احسانی فرید .8

ن، داننگا  اصفرا د رشتة جغرافیای سیاسی(.ارشکارشناسی ةنامپایان) رانسیاسی و فرهنگی با اصف

 اصفران، ایران. 

تریةیع جایگةا  دیللماسةی شةرری در (. 8908. )م، قادری حاجةت م.، و ،قورچی ،ز. ،احمدی پور .4

  .801-814(، 8)8، شرری ةجغرافیا و توسع .نفوذ ژئوپلیتیکی ۀحوز ةتوسع

 :مةوردی ةمطالعة) ویکةمگا  جران شةررها در ژئوپلیتیةک قةرن بیسةتجای (.8909. )م ،ادیب دانا .9

داننةگا  آزاد اسةلامی واحةد  رشتة جغرافیای سیاسی(. ارشدکارشناسی ةنامپایان)( شرر تررانکلان

 .، ترران، ایرانترران مرکز
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در فضای جرانی شررها با تأکیةد بةر دیللماسةی  تحلیا مدیریت فضای شرری (.8900. )ر ،اسدی .2
داننگا  فردوسةی . ریزی شرری(رشتة جغرافیا و برنامه دکتری ةرسال) (ی )نمونه: شرر منردشرر

 .، منرد، ایرانمنرد

کیةد بةر دیللماسةی أملةی در ایةران بةا ت ةثیر دیللماسی شةرری بةر توسةعأت(. 8900. )ر ،اصغری .0

داننةگا  آزاد  رشتة جغرافیای سیاسةی(. ارشدکارشناسیة نامپایان) خواهرخواندگی شررهای ایران

 ی، ترران، ایران.اسلامی واحد ترران مرکز

 شةرری در تکمیةا سةیدیللما سةیی اساثیر راهرردهةاأشرری: تة سیدیللما(. 8900. )ر ،اصغری .3

 .: ننر پاترران .نیی شرر جراهاخ شا

مللةی الن ةش سةازمان بیع مةوردی: ةمطالع)دیللماسی شرری و راهررد ملی  (.8900. )س ،افضلی .1
 ةنامةپایةان) (شةرر شةیرازکیةد بةر کلانأمتروپلیس در همگرایی شةررها و مةدیریت شةرری بةا ت

 .، ترران، ایرانداننگا  شرید برنتی رشتة جغرافیای سیاسی(. ارشدکارشناسی

 (شةرر ترةران)بةا محوریةت کلةان الملان ش دیللماسی شرری در روابط بیع(. 8904. )م ،انتصاب .1

 .، قم، ایرانواحد قمداننگا  آزاد اسلامی  رشتة جغرافیای سیاسی(. ارشدسیکارشناة نامپایان)

شدن اقتصاد در های جرانیشناسایی استراتژی (.8900. )ف ،صحرایی.، و س ،ابع الرضا ،ح.، باقری .0

فصلنامه اقتصاد  (.شرر ترران اقتصاد و مدیریت شرریموردی: کلان ةطالع)مدیللماسی شرری ۀ حوز

 . 893-11(، 2) رری،و مدیریت ش

دیللماسةی شةرری در  ةهای توسةعها و چالشتحلیا فرصت(. 8909. )س ،جلیلی.، و م، بصیرت .89

 .33-09(، 9)80، معماری و شررسازی-هنرهای زیرا  .رر تررانشکلان

 .ترران: ننر نی. ، مترجم(چاوشیان .ح) های اجتماعیلراحی پژوهش (.8911. )ن، بلیکی .88

 المللةیرشد شررها در سیاسةت بیعدیللماسی شرری: ن ش روبه(. 8901. )ج ،ملیسع.، و ر ،پلویم .84

 ن.لحا، مترجمان(. ترران:  . شالچی ، وا. افسری ،س. سیدالحسینی)

)مطالعةة  محلی شةدن دیللماسةیشدن شررها و جرانجرانی (.8900. )ش ،دلیلی .، وم ،توحیدفام .89

 .999-948 (، 4)23، سیاست ةفصلنام(. موردی: دیللماسی شرری

 .اصفران: ننر آرما .دیللماسی شرری (. 8904. )م ،نژادجمالی .82

دیللماسةةی شةةرری در ة بررسةةی تطری ةةی راهکارهةةای ح ةةوقی توسةةع(. 8902. )ر، خسةةروبیگی .80

داننگا  آزاد اسلامی واحد  (.الملارشتة ح وق بیع ارشدکارشناسی ةنامپایان) شررهای آسیاییکلان

 ن.ی، ترران، ایراترران مرکز
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. شةدن: بررسةی مةوردی دیللماسةی شةرریپارادیللماسی در عصةر جرةانی(. 8909. )م ،دهنیری .83

 .02-92(، 89)2، گااری عمومیسیاستمطالعات راهرردی  ةفصلنام

 .خارجه ترران: وزارت امور .دیللماسی شرری(. 8901).  م ،خرمی .، وم، دهنیری .81

یگا  دیللماسی شةرری در سیاسةت خةارجی وتحلیا جاتجزیه (.8901. )م ،خرمی.، و م ،دهنیری .81

 . 844-11 ،8، سیاست خارجی ةفصلنام. جمروری اسلامی ایران

رفةت راهرردها و راهکارهای پارادیللماسی شرری جرت برون (8902). ش ،دلیلی ح.، ورضازاد ،  .80

 .28-09(، 0)4، سیاست ةفصلنام. جمروری اسلامی ایران ایستهۀ هپروند نةاز مناق

(، 4)0مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشةکی، ها. نامة توصیفی فراتحلیا(. واژ 8912م. )رضاییان،  .49

829-820. 

ن ش و جایگا  دیللماسی شرری در برقةراری (. 8908. )م ،اسکندران.، و م، رنجکش ،.س زرقانی، .48

 (. ترةران:492-444)صة .  مجموعه م الات همایش ملی جغرافیای سیاسی کةاربردی. در صلح

 .  تربیت مدرسداننگا

عنوان دیللماسی شرری، تحلیا ن ش شررها به(. 8909. )م ،اسکندران و .،م ،رنجکش ،س. ،زرقانی .44

-839(، 49)0،  ایهای شةرری و منط ةهمطالعات و پژوهش .الملاروابط بیع ةبازیگر جدید عرص

814.  

 . 991-949 ،42، ق ملاح و ةفصلنام .الملاشرر، دیللماسی و روابط بیع(. 8900. )ح ،زلفعلی فام .49

بررسی ن ا  قوت و ضعف شرر منرد در ایفای ن ش دیللماسةی شةرری بةر  (.8901. )ف ،زنگی .42

داننگا  فردوسی شد رشتة جغرافیای سیاسی(. ارکارشناسی ةنامپایان) SWOT اساس مدل تحلیلی

 .، منرد، ایرانمنرد

حکمرانةی در  ةعلمی ناظر بر مسولهای فراتحلیا کیفی پژوهش (.8901. )ر ،مکنون.، و ج ،سلیمی .40
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