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Identifying and Prioritizing the Effective Components
of Sister-City Participation (with Income Approach); the
Case of: Provincial Centers Municipalities (Metropolis)
Abstract

The purpose of the present study is to identify and prioritize the effective components of sister city participation (with income approach) in the municipality of
provincial centers (Metropolis). This study is a qualitative-quantitative research and
is an applied one in terms of the purpose. The statistical population of the qualitative section of the study consisted of key informants, 20 of who were conducted
a semi-structured interview. A total of 80 items were extracted from the analysis of
the qualitative data of the research as well as library studies and a researcher-made
questionnaire was designed using the five-level Likert scale. In the quantitative
section, 163 key informants in metropolitan provincial centers were selected using
the judgmental sampling method. Based on the findings of exploratory factor
analysis, 5 variables were omitted due to low factor loadings and the 75 remained
variables were classified into two economic and socio-political categories and
summarized in a few dimensions and components. As such, the 50 variables in
the economic category were divided into 9 factors including “foreign investment
attraction”, “private sector investment attraction”, “business opportunity embedding”, “international entrepreneurship development”, “changing managerial
method”, “supportive”, “attention to market”, “responsiveness to shareholders”
and “tourism growth”, respectively and in the political-social category 25 variables
were summarized in 6 factors including “domestic and foreign political stability”,
“ legal, “public participation”, “social exchanges”, “operational” and “staff training”, respectively. In the economic category, “foreign investment attraction” with
explaining 64.49% of the variance has been recognized as the most effective economic factor and in the political-social category the “domestic and foreign political
stability” with explaining 11.693% of the variance has been known as the most
effective factor in the success of the sister city participation.
Keywords: Components, Sister City participation, Income, Municipality, Metropolis

چکید    ه

هـد ف پژوهـش حاضـر شناسـایی و اولویت بنـد ی مؤلفه های مؤثر د ر اسـتفاد ه
از ظرفیـت خواهرخواند گـی (بـا رویکرد توسـعه اقتصاد ی) د ر شـهرد اری مراکز
 کمی- ایـن پژوهـش از نظر ماهیـت کیفی. اسـتان ها (کالن شـهرها) می باشـد
 جامعه آمـاری بخش. بـود ه و بـا توجـه به هـد ف پژوهـش کاربـرد ی می باشـد
 نفـر از این20 کیفـی ایـن پژوهـش شـامل مطلعیـن کلید ی بـود که با تعـد اد
 از مجمـوع تحلیل های.افـراد مصاحبـه نیمـه سـاختار یافتـه صـورت پذیرفـت
ًحاصـل از د اد ه هـای کیفی پژوهـش و همچنین مطالعـات کتابخانه ای مجموعا
 گویـه اسـتخراج گرد یـد ه و پرسشـنامه ای محقـق سـاخته د ر چارچـوب80
163  د ر بخـش کمـی نیـز تعـد اد. طیـف لیکـرت پنـج سـطحی طراحـی شـد
نفـر از مطلعیـن کلیـد ی د ر مراکـز اسـتان های کالنشـهرها بـا اسـتفاد ه از
 بـر اسـاس یافته هـای حاصـل از. روش نمونه گیـری قضاوتـی انتخـاب شـد ند
 متغیـر بـه د لیـل بارعاملـی پاییـن حـذف5 تحلیـل عاملـی اکتشـافی تعـد اد
 اجتماعـی- متغیـر باقیمانـد ه د ر د و د سـته اقتصـاد ی و سیاسـی75 شـد ه و
 بد یـن صـورت. قـرار گرفتـه و د ر ابعـاد و سـازه های انـد ک تلخیـص شـد ند
 عامـل بـه ترتیـب شـامل عوامـل9  متغیـر د ر50 کـه د ر د سـته اقتصـاد ی
،» «جذب سـرمایه گذاری بخـش خصوصی،»«جـذب سـرمایه گذاری خارجـی
 «تغییر،» «توسـعه کارآفرینـی بین الملـل،»«بسترسـازی فرصت هـای تجـاری
» «پاسـخ د هی به سـهامد اران،» «توجه به بازار،» «حمایتـی،»شـیوه مد یریتـی
 عامل6  متغیـر د ر25  اجتماعـی-و «رشـد گرد شـگری» و د ر د سـته سیاسـی
،» «حقوقـی،»بـه ترتیـب شـامل عوامـل «ثبـات سیاسـی د اخلـی و خارجـی
 «عملیاتـی» و «آمـوزش،» «تبـاد الت اجتماعـی،»«مشـارکت مرد مـی
 د ر د سـته اقتصـاد ی عامل «جذب سـرمایه گذاری. کارکنـان» تلخیـص شـد ند
 د رصـد از واریانـس مؤثرتریـن عامـل اقتصـاد ی و13/46 خارجـی» بـا تبییـن
 اجتماعـی عامـل «ثبات سیاسـی د اخلـی و خارجی» با-د ر د سـته ی سیاسـی
 د رصـد از واریانـس مؤثرترین عامل مؤثر د ر موفقیت اسـتفاد ه11/693 تبییـن
. از ظرفیـت خواهرخواند گـی عنـوان شـد
،  د رآمـد، ظرفیـت خواهرخواند گـی، توسـعه اقتصـاد ي:واژه هـای کلیـد ی
 کالن شـهرها،شـهرد اری
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مقد    مه
در دهه هـای اخیـر ،مدیریـت شـهری در ایـران بـا
مشـکالت فراوانی روبرو شـده اسـت که رشـد و توسعه
شـتابان بـر ابعـاد معضلات و مشـکالت نیـز افـزوده
اسـت (نثـاری و همـکاران .)100 :1394 ،فرصت هـای
محـدود بـرای تأمیـن بودجـه ،محدودیـت و کمبـود
منابـع مالـی ،عمده تریـن دغدغـه مدیـران شـهری
محسـوب می گـردد (حاجی لو و همـکاران.)2 :1396 ،
بهره گیـری از تجارب شـهرهایی که سـاختار مشـابهی
بـه یکدیگـر دارنـد تـا حـدودی می توانـد راهگشـای
مشـکالت شـهرداری ها باشـد (دانـش جعفـری و
همـکاران .)15-16 :1393 ،امـروزه جهانـي شـدن از
چالـش برانگيزتريـن موضوعـات در محافـل مختلـف
دولتـي ،خصوصـی و دانشـگاهي اسـت (پوراحمـد و
همـکاران30 :1390 ،؛ توحیدفـام و دلیلـی:1395 ،
304؛ گـودرزی و صبـاغ کالتـه حسـینی.)62 :1396 ،
کشـورهایی که از روابط بین الملل اسـتفاده نمی کنند،
از تمـدن مـدرن محـروم خواهنـد شـد (ایندریاتـی و
همـکاران .)156 :2016 ،در ایـن رابطـه برخـی از
شـهرها در صـدد برقـراری ارتبـاط بـا دیگـر شـهرها و
بسترسـازی مناسـب برای شـکل گیری فرآینـد جهانی
رو بـه سـوی دیپلماسـی شـهری برآمدنـد .دیپلماسـی
شـهری ابـزاری مفیـد و کاربـردی از پارادیپلماسـی
اسـت که موجب آشکارسـاز ی نقش شـهرها بـه عنوان
بازیگـران هوشـمند ،خلاق و دانش بنیـان در عرصـه
تعامـل بین المللـی ،توسـعه اقتصـادی و فرهنگـی در
جهـان (گودرزی و صباغ کالته حسـینی )68 :1396 ،و
همچنیـن تعامالت میان شـهری مدیران کالن شـهرها
در راسـتای مناسـبات بین المللی میان کالن شـهرهای
کشـورهای مختلـف می گـردد .از دیگـر اهـداف ایـن
دیپلماسـی می تـوان به تعامـل و همفکـری دیدگاه ها،
تجـارب و اطالعـات میـان شـهرها و مدیریت هـای
شـهری جهـان و جسـتجوی منافـع شـهری خـود در
کالن شـهرها و دیگـر جهان شـهرها اشـاره نمـود.
هـدف از ایـن دیپلماسـی تقویت همکاری هـای جهانی
بیـن شـهری و دسـتیابی بـه عالیـق و منافع شـهری و

شـهروندی مشـترک بـا هـدف برقـراری زیسـت فضای
شـهری پایـدار اسـت (تسـلیمی و همـکاران:1396 ،
 .)167-168در سـال های اخیـر ،یافته هـای تحقیقاتی
از سـوی پژوهش هـای علمـی و تخصصـی ،اطالعـات
مـورد نیـاز فراوانـی را در مورد میزان شکسـت و عوامل
مؤثـر بر پایـداری و موفقیت چنین روابطـی ارائه نموده
اسـت .امـا بـرای اعمـال ایـن اصـول ،شـهرها نیازمنـد
دسـتورالعمل ها و چارچـوب سیاسـتی و رونـد رسـمی
می باشـند تـا روابـط پایدار را به دسـت گیرنـد و آن ها
را بـا موفقیـت مدیریت کنند (دویلیـرز .)149 :2009 ،
از نظر عمل ،دیپلماسـی شـهری می توانـد در دو حوزه
همکاری هـای شـهری بین المللی در قالب شـهر خواهر
و همـکاری چنـد جانبـه در قالب عضویـت ،فعالیت در
مؤسسات و سـازمان های بین المللی در زمینه مدیریت
شـهری باشـد (باقری و همـکاران .)84 :2016 ،پدیده
خواهرخواندگـی یـا برقـراری رابطـه بـا جامعـه در یک
کشـور خارجـی به طور معمـول برجسـته ترین فعالیت
در ایـن حیطـه (دویلیـرز )6 :2005 ،و چارچوبـی مهم
بـرای حفـظ روابط بـا یک یا چند شـهر در کشـورهای
مختلـف اسـت (فرانکـو و مارملـو  .)78 :2014 ،ایـن
قراردادهـا بـه ویـژه در کشـورهای توسـعه یافته تمرکز
یافتـه اسـت (ماندیامبیـرا  .)131 :2014 ،این همکاری
می توانـد تأثیـر مثبتـی بر ارائـه خدمات دولـت محلی
یـا تقویـت موقعیـت مالـی دولت هـای محلـی داشـته
باشـد .همچنیـن می توانـد بـر توسـعه بخـش دولـت
محلـی تأثیـر بگذارد (بویـز و همـکاران-194 :2009 ،
 .)193بـا ایـن حـال بسـیاری از ایـن مشـارکت ها بـا
شکسـت مواجـه شـده اند .بـر اسـاس مطالعـات ممکن
اسـت هزینه هـای ایـن مشـارکت از مزایای آن بیشـتر
باشـد (دویلیرز .)150 :2009 ،فقـدان تمرکز بر اهداف
روشـن ،تغییـرات سیاسـی و جریـان یـک طرفـه منابع
از جملـه چالش های طـرح خواهرخواندگی می باشـند
(بانتنبـال و مامـون  .)12-14 :2017 ،مشـکل دیگـر
ایـن مبحـث در مـورد چگونگـی ایجـاد یـک همکاری
خواهرخواندگـی اسـت (ایندریاتی و همـکاران:2016 ،
 .)157عوامـل بسـیاری در موفقیـت خواهرخواندگـی
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شـهری تأثیـر دارنـد .ایـن عوامـل توسـط بسـیاری از
تحقیقـات علمـی (دویلیـرز150 :2009 ،؛ بانتنبـال
و مامـون )12-14 :2017 ،و متخصصـان از جملـه
مؤسسـات بین المللـی خواهرخواندگـی مـورد بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت (دویلیـرز .)150 :2009 ،در ایـن
پژوهش هـا عواملی چـون اراده سیاسـی و تعهد جامعه
مدنـی ،مشـارکت جامعـه (به ویژه مشـارکت گسـترده
گروه هـای اجتماعـی ،سـازمان ها ،دانشـگاه ها) ،ایجـاد
اهـداف روشـن و برنامه های کاری معین بین شـهرهای
خواهرخوانـده ،درک (ایجاد اعتمـاد و احترام) و تعریف
واضـح از انتظـارات متقابـل از جملـه عوامـل مؤثـر در
موفقیـت خواهرخواندگـی عنـوان شـده اند (بانتنبال و
مامـون .)12-14 :2017 ،بـا ایـن حـال در کشـورهای
در حـال توسـعه ،دانـش آکادمیـک دربـاره مزایـا و
چالش هـای این همکاری کمیاب و بسـیار مبهم اسـت
و توافـق مشـترکی در رابطـه با عوامل مؤثـر بر موفقیت
طـرح خواهرخواندگـی برای کمـک به تدابیـر مدیریت
خوب و توسـعه شـهری وجود ندارد (بانتنبال و مامون،
.)12 :2017
در این تحقیق سـعي بر واكاوري و بررسـي اين مسـئله
پرداحته و با اسـتفاده از نظرات کارشناسـان و خبرگان
محلـی بـه شناسـایی و اولویت بنـدی مؤلفه هـای مؤثر
در اسـتفاده از ظرفیـت خواهرخواندگـی شـهرها (بـا
رویکرد توسـعه اقتصادی؛ مطالعه موردی :کالنشـهرها)
همت گماشـته شـده است.
پیشینه تحقیق
جهاني شـدن در طول حیات بشـر وجود داشـته است.
برخـی ریشـه آن را در مقطـع زمانـی پـس از انقلاب
صنعتـی و برخـی پـس از جنـگ جهانـی می داننـد
(سـلیمانی و نظریـان .)13 :1389 ،شهرسـتان خواهـر
پـس از پایـان جنگ جهانـی دوم (دویلیـرز6 :2005 ،؛
بانتنبـال و مامون )1 :2017 ،بین بریسـتول انگلسـتان
و هانوفـر آلمان در سـال ( 1947دویلیرز)6-7 :2005 ،
بـه عنـوان شـکلی مشـترک از همکاری هـای دوجانبه
بین المللـی شـهری در اروپـا و دیگـر نقـاط بـه وجـود
آمد (فانفگلد 67 :2015 ،؛ گانج  )5 :2016 ،و در سـال

 1956به ایاالت متحده گسـترش یافته (سـیتین جاک
و همـکاران )7 :2014 ،و بـه عنـوان شـکل جدیـدی از
دیپلماسـی شـهر به شهر تعریف شـد (دویلیرز:2005 ،
 .)6ایـن پدیـده در کشـورهای مختلـف بـه نام هـای
متفاوتی شـناخته می شـود .در جدول زیر بـه برخی از
این اصطالحات اشـاره شـده اسـت.
ایـن اصطالحـات بـه مفهـوم همـکاری بیـن شـهرهای
(سـیتین جاک و همـکاران6 :2014 ،؛ بانتنبـال و
مامـون1 :2017 ،؛ یامیـن و اوتامـی)402 :2016 ،
کشـورهای مختلـف (لوانـت و همـکاران )4 :2006 ،به
عنـوان فعالیـت جامعـه بین المللـی (یامیـن و اوتامـی،
 )402 :2016می باشـد کـه بـه طـور رسـمی بـر ایـن
همکاری توافق شـده اسـت (سـیتین جاک و همکاران،
 .)6 :2014هـدف از مشـارکت خواهرخواندگی شـهری
متحـد نمـودن مـردم بـا یکدیگـر بـه منظـور تقویـت
درک متقابـل و افزایـش مزایـای متقابـل از طریـق بـه
اشـتراک گذاشـتن دانـش و فرصت های جدید (شـاو و
کارلیـس  ،)44 :2002 ،بهبـود روابـط بیـن فرهنگ ها
و افـراد (رولدان 503 :2018 ،؛ دویلیـرز149 :2009 ،؛
لوانـت و همـکاران4 :2006 ،؛ ایندریاتـی و همـکاران،
156 :2016؛ یامیـن و اوتامـی )402 :2016 ،و تقویـت
رشـد و توسـعه منطقـه در بلندمـدت اسـت (مک کنن
و ویدنفلـد 389 :2016 ،؛ یامیـن و اوتامـی:2016 ،
 .)402بـا وجـود اهمیـت ایـن مهـم ،مطالعـات اندکـی
ایـن موضـوع را مورد پژوهـش قرار داده انـد (لیو و هو ،
 .)2018محققـان خواهرخواندگی بـه کمبود تحقیقات
جـدی در زمینـه حوزه هـای دولـت محلـی و روابـط
خواهرخواندگـی تأکیـد نموده اند (چانگ و ماسـیتیلی
 .)232 :2008 ،یکـی از حوزه های دیپلماسـی شـهری
موضـوع خواهرخواندگـی اسـت .در ایـن رابطـه رضایی
( )1393در مطالعـه ای بـه تحلیـل جایگاه دیپلماسـی
عمومـی در گردشـگری ایـران پرداختـه و دو دسـته
اقدامـات در سـطح داخلـی و خارجـی بـرای رونـق
صنعـت گردشـگری و بـه تبـع توسـعه دیپلماسـی
عمومـی پیشـنهاد نموده کـه توجه ویژه به دیپلماسـی
گردشـگری بـه عنـوان دیپلماسـی مثبـت و انسـانگرا

شهر به شهر تعریف شد (دویلیرز .)6 :2005 ،این پدیده در کشورهای مختلف به نامهای متفاوتی شناخته
میشود .در جدول زیر به برخی از این اصطالحات اشاره شده است.
اصطالح

جدول  -1اصطالح خواهرخواندگی در کشورهای مختلف
جدول  -2اصطالح خواهرخواندگی در کشورهای مختلف

شهرهای دوستانه

خواهرخوانده

شهرهای دوقلو
Jumelage
Partnerstade

روسیه
انگلیس
فرانسه
آلمان

(سیتینجاک و همکاران6 :2014 ،؛ د-ویلیرز149 :2009 ،؛
کارامان197 :2013 ،؛ ماندیامبیرا)131 :2014 ،
یامین و اوتامی402 :2016 ،
یامین و اوتامی402 :2016 ،

(جمعبندي جدول فوق توسط محقق صورت پذيرفت)

فصلنامه مديريت شهري
Urban Management
شماره  55تابستان 98
No.55 Summer 2019

212

این اصطالحات به مفهوم همکاری بین شهرهای (سیتینجاک و همکاران6 :2014 ،؛ بانتنبال و مامون،
عنوانمطالعـات
همچنیـن
پژوهـش
کیفـی
مختلفه هـای
کشورهای از داد
مطالعـات
بسـیاری از
می وباشـد
:2006و  )4به
همکاران،
(لوانت و
)402
اوتام.ی:2016 ،
پیشـنهادامین
مهم تریـن1 :2017؛ ی
توافقاز ظرفیـت
اسـتفاده
این در
مؤثـر
مؤلفه هـای
اثـرات و
بررسـی
گـی بـه
خواهرخواند
همکاری
رسمی بر
کتابخانـهکهایبه طور
حاصل :از )402میباشد
تجـارب2016 ،
ن و اوتامی
المللی (یامی
جامعه بین
فعالیت
شهری
برخی ازهدف از مشارکت
.)6 :2014
همکاران،
ایـن حوزهشده
نمودناقتصادی)
متحدتوسـعه
رویکرد
خواهرخواندگی(بـا
خواهرخواندگـی شـهرها
زیر بـه
جاکدروجدول
(سیتینانـد.
استنموده
اشـاره
تحلیلطریق
متقابل از
مـوردمزایای
رویکرد افزایش
درکبـامتقابل و
حـوزهبهیمنظور تقویت
موفـقبادریکدیگر
تجـارب مردم
گذاشتناً  80گویه
اشتراکمجموعـ
قـراربهگرفته و
تجزیـه و
خواهرخواندگی
دانش و فرصتهای جدید (شاو و کارلیس  ،)44 :200217،بهبود روابط بین فرهنگها و افراد (رولدان 18،
اسـتخراج گردیـد .برمبنـای نظر اسـاتید مربوطـه ابزار
اقتصـادی -اجتماعـی ارائه شـده اسـت.
؛
156
:
2016
همکاران،
و
ایندریاتی
؛
4
:
2006
همکاران،
و
لوانت
؛
149
دویلیرز:2009 ،
بخشـی از:2018
بررسـی عوامـل موفقیـت گردآوری پرسشـنامه ای مشـتمل بر سـه بخش (بخش
503؛نیـز بـه
مطالعـات
یامین و اوتامی )402 :2016 ،و تقویت رشد و توسعه منطقه در بلندمدت است (مککنن و ویدنفلد 19،
پاسـخگویان و بخش
خواهرخواندگـی پرداخته انـد .در ایـن پژوهش هـا اول شـامل ویژگی هـاي شـخصی
389 :2016؛ یامین و اوتامی .)402 :2016 ،با وجود اهمیت این مهم ،مطالعات اندکی این موضوع را مورد
قابلیـت مدیریت ،دوم شـامل مؤلفه هـای اقتصـادی مؤثـر در اسـتفاده از
عوامـل برنامـه اسـتراتژیک صریـح و
پژوهش قرار دادهاند (لیو و هو  .)2018 20،محققان خواهرخواندگی به کمبود تحقیقات جدی در زمینه
بازاریابـی ،انتخاب شـریک ،سـاختار حکومتـی ،نگرش ،ظرفیـت خواهرخواندگـی21خواهرخواندگـی و بخـش
حوزههای دولت محلی و روابط خواهرخواندگی تأکید نمودهاند (چانگ و ماسیتیلی  .)232 :2008 ،یکی
سـوایق ،آمـوزش ،ریسـک پذیری ،اتحـاد ،مشـارکت سـوم شـامل مؤلفه هـای سیاسـی -اجتماعـی مؤثر در
از حوزههای دیپلماسی شهری موضوع خواهرخواندگی است .در این رابطه رضایی ( )1393در مطالعهای
خواهرخواندگی)
اسـتفاده
توسـعه ،ورزش،
حمایت،
تعامـل،
جامعـه،
گـی داخلی و
خواهرخواندسطح
ظرفیـت اقدامات در
پرداختهازو دو دسته
گردشگری ایران
عمومی در
دیپلماسی
جایگاه
گسـترده بهدرتحلیل
به لیکـرت
ویژهای
گزینـه
صـورت
کـه به
توسعه بـود
معیارسـنجی،
صنعتدیدارها،
مقررات در
خارجیتنظیم
وجود تشـابه،
طیـف که 5توجه
پیشنهاد نموده
عمومی
دیپلماسی
گردشگری و به تبع
برای رونق

فرهنگـی (د-ویلیـرز ،221 :2005 ،د-ویلیـرز:2009 ،
 ،150بویـز ،2009 ،بانتنبـال و مامـون2017 ،؛
ایندریاتـی و همـکاران162 :2016 ،؛ لوانت و همکاران،
 ،2006اینتاسـی و همـکاران )2013 ،بـه عنوان عوامل
مؤثـر بـر موفقیـت خواهرخواندگـی معرفـی شـده اند.
روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت کیفـی -کمـی بـوده و با
توجـه بـه هـدف پژوهـش کاربـردی می باشـد .جامعه
آمـاری بخـش کیفـی ایـن پژوهـش شـامل مطلعیـن
کلیـدی (مدیـران ارشـد شـهری -اسـاتید دانشـگاهی
آشـنا بـه موضـوع مربوطـه) بـود کـه بـا تعـداد  20نفر
از ایـن افـراد مصاحبـه نیمـه سـاختار یافتـه صـورت
پذیرفـت .در نهایـت از مجمـوع تحلیل هـای حاصـل

(خیلـی کـم تـا خیلـی زیـاد) تنظیم شـده بـود .روایی
14Joenniemiاز اسـاتید
نظـر گروهـی
پرسشـنامه بـا اسـتفاده از
& Sergunin
15
Sitinjak
بـه منظـور
صاحب نظـر و متخصصـان تأییـد شـد.
16
Karaman
17
Shaw
& Karlis
کرونبـاخ بـه
آلفـای
تعییـن پایایـی پرسشـنامه ها از
18
Roldan
19
آلفـای کرونباخ
شـد .در
وسـیله پیش -آزمون اسـتفاده
Makkonen
& Weidenfeld
20
Liu & Hu
اسـت هـر چـه
دامنـه ضریـب پایایـی از صفـر تـا یـک
21
Chung & Mascitelli
ضریـب بدسـت آمـده بـه عـدد یـک نزدیک تر باشـد،
پرسشـنامه دارای پایایی (اعتبار) بیشـتری است .سطح
پایایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از پیش آزمـون و از
طریـق تکمیـل  32پرسشـنامه ( 0/8تا  )0/89بدسـت
آمـد کـه حاکـی از اعتبـار بـاالی پرسشـنامه اسـت و
تجزیـه و تحلیـل داده ها بـا اسـتفاده از نرم افزار SPSS
انجـام پذیرفـت .به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده ها از
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شهرهای

شهر/ها
چین
ژاپن
ایاالت متحده
مکزیک

محقق/ها
444؛
ماندیامبیرا131 :2014 ،؛ جوهنیمی و
ایندریاتی و همکاران2016 ،
(سیتینجاک15و همکاران6 :2014 ،؛ د-ویلیرز149 :2009 ،؛
کارامان197 :201316،؛ ماندیامبیرا)131 :2014 ،؛
سرژونین:2017 14،

دیپلماسی گردشگری به عنوان دیپلماسی مثبت و انسانگرا مهمترین پیشنهاد میباشد .بسیاری از
مطالعات خواهرخواندگی به بررسی اثرات و تجارب حاصل از این حوزه اشاره نمودهاند .در جدول زیر به
برخی از تجارب موفق در حوزهی خواهرخواندگی با رویکرد اقتصادی -اجتماعی ارائه شده است.
اقتصادی-
رویکرد
یی خواهرخواندگی با
حوزه
موفق در
تجاربتجارب
جدول -3جدول -2
اجتماعی اجتماعی
اقتصادی-
رویکرد
خواهرخواندگی با
حوزه
موفق در

(جمعبندي جدول فوق توسط محقق صورت پذيرفت)

بخشی از مطالعات نیز به بررسی عوامل موفقیت خواهرخواندگی پرداختهاند .در این پژوهشها عوامل
برنامه استراتژیک صریح و قابلیت مدیریت ،بازاریابی ،انتخاب شریک ،ساختار حکومتی ،نگرش ،سوایق،
آمـاره ای توصیفـی (درصـد ،میانگیـن و غیـره) و برای نمـودن و سـودمند سـاختن داده هاي بدسـت آمده از
آموزش ،ریسکپذیری ،اتحاد ،مشارکت گسترده در جامعه ،تعامل ،حمایت ،توسعه ،ورزش ،وجود تشابه،
تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشـافی اسـتفاده شد .متغيرهـای فـراوان و تبد يل آن ها به دسـته كوچكتر از
تنظیم مقررات در دیدارها ،معیارسنجی ،فرهنگی (د-ویلیرز ،221 :2005 ،د-ویلیرز ،150 :2009 ،بویز،
تحليل عاملي روشـی مناسـب بـرای تبد يـل داده ها به سـازه های تركيبـي تـازه (عامل هـا) با كمتريـن ميزان
 ،2009بانتنبال و مامون2017 ،؛ ایندریاتی و همکاران162 :2016 ،؛ لوانت و همکاران ،2006 ،اینتاسی و
عوامـل معنـی دار می باشـد .در ایـن روش بـدون از از دسـت رفتـن داده ها اسـت.
معرفی شدهاند.
خواهرخواندگی
عوامل مؤثر
همکاراادن،ن )2013به
تحقیق
موفقیتو قلمرو
جويـي دبرر زمـان
عنوان صرفه
اطالعـات و بـا
دسـت د
هزينـه می تـوان تعـداد فراوانـي از متغيرهـا را در ابعاد
و سـازه های انـدک تلخیـص نمـود .از ایـن روش بـرای
شناسـايی عوامل تشـکیل دهنـده یک پدیده اسـتفاده
می گـردد .از ایـن رو ،هدف اصلی تحليـل عاملی ،كوتاه

در شکل  1قلمرو تحقیق نشان داده شده است.
كالنشهرها
بر اسـاس قانون تقسـيمات كشـوري و مصوبات ذيربط
شـهرداريهايي كـه جمعت آنهـا باالي يـك ميليون نفر
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منبع/منابع
تجارب موفق در حوزهی خواهرخواندگی
تقویت توسعه در هر دو شهر ،افزایش همکاری ،مبادله اطالعات برای توسعه ویکسونو ()2017
و رفاه بهتر
افزایش تعداد بازدیدکنندگان ،دانشجویان ،افزایش همکاری اقتصادی با لوانت و همکاران ()2006
کارآفرینان ،افزایش تعداد فعالیتهای گردشگری و فرهنگی
نزدیک شدن روابط ،دوستی ،تبادل تجربیات ،تسهیم نیازهای مشترک ،منافع فرانکو و مارملو ()2014
اقتصادی ،فرهنگ
ایندریاتی و همکاران ()2016
افزایش ارز خارجی ،افزایش توسعه منطقهای
میشل و دانبگین )1997( ،
پوشش رسانهای برنامهها و رویدادها ،حمایت از رسانهها
بانتنبال و لیندرت ()2008
تقویت دولتها
ماسیتیلی و چانگ ()2008
تفاوتهای فرهنگی
تاوسندپفوند و شفر ()2018
ارتقاء حمایت سیاسی  ،تأثیرات مثبتی بر حمایت خصوصی و گسترده
بویز ()2009
تأثیرات مثبت بر همکاری بینالمللی شهر به شهر
یاین و اوتامی ()2016
مزایای اقتصادی ،مزایای گردشگری
ارتقاء حس تعلق ساکنان به هویت خود ،احساس تعلق ضعیف ،ترویج بیشتر دیویدوویچ و اربیلی2017 ،
ارزشهای فردی به نسبت ارزشهای جمعی
جذب سرمایهگذاری خارجی ،ترویج صادرات محصوالت محلی ،مبادالت د-ویلیرز ()2005
فرهنگی ،همکاری با شرکای تجاری و شهرهای همسایه ،تبادل ایدهها ،
بهبود آموزش بینالمللی ،جذب گردشگران و مهاجران خارجی ،تبلیغات در
خارج از کشور ،انجام مأموریتهای تجاری در خارج از کشور ،دفتر خارجی یا
نماینده خارجی در خارج از کشور ،مبارزه با نژادپرستی ،افزایش درک جوامع،
مشارکت اجتماعی قویتر ،بهبود ارائه خدمات و حل مشکل ،افزایش آگاهی
جهانی ،تبادل دانش فنی برای بهبود کارایی کسب و کار

جدول  -3عوامل موفقیت قرارداد خواهرخواندگی؛ منابع :د-ویلیرز ،221 :2005 ،د-ویلیرز ،150 :2009 ،بویز،2009 ،
بانتنبال و مامون2017 ،؛ ایندریاتی و همکاران ،162 :2016 ،لوانت و همکاران ( ،)2006اینتاسی و همکاران ()2013

جدول  -4عوامل موفقیت قرارداد خواهرخواندگی

بازاریابی
انتخاب شریک
ساختار حکومتی
نگرش
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قابلیت اتحاد ،چشمانداز ،تمرکز بر شناسایی و بهره برداری از مزایای رقابتی منطقه ،دنبال نمودن یک رویکرد کارآفرینی
شهری /اجتماعی ،تمرکز منابع برای شهرهای کوچکتر با محدود کردن تعداد وابستگیها ،یکپارچهسازی رویکرد در شکل
دادن اهداف ،درک فرهنگی ،آموزش سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،سرمایهگذاری در منابع انسانی و امکانات ،بررسی منظم
طرحها ،ارزیابی و پیگیری ،ظرفیت توسعه برنامه با مقیاس طوالنی مدت ،متمرکز نمودن منابع با محدود نمودن تعداد
شرکا ،وجود یک طرح کسب و کار ،توافق یا تفاهم ،تمرکز بر استراتژی ،اهداف واضح و مشخص ،کیفیت مدیریت ،مدیریت
و رهبری قوی و متعهد جامعه ،تعهد مدیریت ،اراده سیاسی و تعهد جامعه مدنی
ارتباطات بازاریابی
سازگاری شریک
کمیته خواهرخوندگی گسترده ،حمایت افراد کلیدی محلی ،،استقرار کارکنان اختصاصی
تعهد به همکاری پیوند (پشتیبانی جامع از دولت محلی و همچنین بخش کسب و کار) نگرش شراکت مثبت ،عمل متقابل،
درک هر دو طرف ،حساسیت به تفاوتهای فرهنگی ،تمایل و نگرش مثبت نسبت به ریسک ،نگرش و ارزشهای اعتماد،
انعطافپذیری

سوابق
آموزش
ریسکپذیری
اتحاد
مشارکت گسترده در
جامعه

روابط سابق
به آموزش کارکنان بپردازد.
جرأت خطر کردن
تشکیل اتحاد
مشارکت سازمانهای غیر دولتی و بخش تجاری ،تشکیل زیرمجموعهها ،انگیزهها در طراحی مشارکت بیشتر و تعهد ،بحث
ال از نهادها،
آزاد در مورد انگیزهها ،تجزیه و تحلیل مشترک مشکالت ،مشارکت در کل جامعه ،مشارکت گسترده (مث ً
سازمانها ،گروههای اجتماعی ،دانشگاهها و بخشهای تجاری) ،مشارکت بیشتر شهروندان

تعامل

مبادالت منظم ،ارزیابی مبادالت منظم از جمله تبادل معلمان و دانشجویان ،ارتقاء تبادل آکادمیک توسعه روابط فرهنگی و
تبادل ،روابط متقابل ،لینک ارتباطی صحیح برای حفظ روابط با کیفیت مناسب ،کم نمودن هر ساله هزینه فعالیتهای
تبادل ،تبادل منظم از جمله انواع مبادالت کم هزینه ،حفظ همکاری کارکنان ،ریشههای ارتباطات فرد به فرد

تنظیم
دیدارها

مقررات

در

تعریف واضحی از انتظارات متقابل ،تماس منظم ،گزارشنویسی و گزارش دادن ،تعیین زمان مجدد در صورت نیاز،
دیدارهای متقابل  ،فعالیتها باید بر اساس نیاز واقعی باشد.

حمایت

تقویت سیاستهای دولت و محیط سازمانی برای تسهیل اقدام مشترک ،وجود محیطی کارآمد ،کمک تسهیل کننده
فراملی ،کمک سفارتخانهها ،قطعنامه رسمی شورای شهر برای حمایت از خواهرخواندگی ،حمایت قوی از شورای شهر،
حمایت قوی و مشارکت دولتهای محلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم و همچنین حمایت از جوامع و افراد مشتاق این
برنامه ،آگاهی جامعه از همکاری

توسعه
ورزش
وجود تشابه

تمرکز بر توسعه و برنامه ریزی  /مسکن و توسعه
تمرکز بر ورزش
هویت مشابه و شباهت شخصیتها در هر دو طرف ،سابقهی مشابه ،وجود دانش /تحصیالت اشتراکی ،کیفیت و کمیت
فعالیتهای مشترک فعل ،مراحل مشترک در پیادهسازی ،بازنگری مشترک در مورد پیشرفت انجام شده ،نظارت و ارزیابی
مشترک
تمرکز بر عوامل فرهنگی

فرهنگی

منابع :د-ویلیرز ،221 :2005 ،د-ویلیرز ،150 :2009 ،بویز ،2009 ،بانتنبال و مامون2017 ،؛ ایندریاتی و همکاران،
 59458305نفـر مـي باشـد كـه ميـزان جمعيـت
اسـاس وآخرين
همکاران (شـود.
ناميـده مـي
باشـد
همکاران ()2013
بـراینتاسی
،)2006
كالنشـهرلوانت و
،162 :2016
اطالعـات موجـود تعـداد كالنشـهر هـا در كشـور  9كالنشـهرها  21658833نفـر (حـدود 36درصد از كل
شناسی  .بر اسـاس تحقيقـات بعمل آمـده از جمعيـت شـهري كشـور) مي باشـد .
روشمـي باشـد
شـهر
مركـز آمـار ايـران كل جمعت شـهري كشـور بميزان
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برنامه استراتژیک صریح
و قابلیت مدیریت

عوامل موفقیت قرارداد خواهرخواندگی

کالنشهرها

بر اساس قانون تقسیمات کشوری و مصوبات ذیربط شهرداریهایی که جمعت آنها باالی یک میلیون نفر
 9 )1395شهر می
همکاران،در کشور
کالنشهر ها
موجود تعداد
نسبی اساس
موقعیتشود .بر
نامیده می
باشد کالنشهر
کالنتری و
اطالعات(مأخذ:
آخرین بررسی
مناطق مورد
شکل .1
باشد  .بر اساس تحقیقات بعمل آمده از مرکز آمار ایران کل جمعت شهری کشور بمیزان 59458305
نفر می باشد که میزان جمعیت کالنشهرها  21658833نفر (حدود 36درصد از کل جمعیت شهری کشور)
می باشد  .جدول شماره  4خالصه اي از اطالعات كالنشهرهاي كشور ارائه شده است؛ منبع:
آمار كشور
–وزارت
اطالعاتهياريهاي
شهرداريها و د
سايت سازمان
مركزاست
كشور،شده
کشور ارائه
کالنشهرهای
خالصه ای از
جدول شماره 4
نام استان

نام شهرستان

نام شهر

جمعیت شهری

آذربایجان شرقی

تبریز

تبریز

1,558,693

اصفهان

اصفهان

اصفهان

1,961,260

البرز

کرج

کرج

1,485,454

تهران

تهران

تهران

8,693,706

خراسان رضوی

مشهد

مشهد

3,001,184

خوزستان

اهواز

اهواز

1,184,788

فارس

شیراز

شیراز

1,565,572

قم

قم

قم

1,201,158

کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

1,007,018

جمع کل

منبع :سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای –وزارت کشور ،مرکز آمار کشور

بررسـي هاي و تحقيقات نشـان مي دهد كالنشـهرهاي
كشـور از وضعيـت اقتصـادي نابرابـري بـا توجـه بـه
شـرايط جغرافيايـي  ،اجتماعي  ،شـاخص هاي شـهري
و ..بـر خـوردار هسـتند و تفاهـم نامه هـا و قراردادهاي
بيـن المللـي منعقد شـده في مابيـن شـهرداريها تاثير
بسـزايي در رشـد و توسـعه درآمدي و اقتصاد شـهري
نداشـته اسـت در ایـن تحقیـق سـعي بـر واكاوي و

21,658,833

بررسـي اين مسـئله پرداحتـه و در اسـتفاده از ظرفیت
خواهرخواندگـی شـهرها (بـا رویکرد توسـعه اقتصادی؛
مطالعـه مـوردی :کالنشـهرها) اقـدام نموده اسـت.
در جـدول  5خالصه ای از وضعیـت خواهرخواندگی در
کالن شـهرهای کشـور ارائه شده است.

فصلنامه مديريت شهري
Urban Management
شماره  55تابستان 98
No.55 Summer 2019

215

Downloaded from ijurm.imo.org.ir at 11:33 IRST on Saturday February 29th 2020

شکل  .1موقعیت نسبی مناطق مورد بررسی (مأخذ :کالنتری و همکاران)1395 ،

جدول  -5وضعیت خواهرخواندگی در کالنشهرهای کشور؛ منبع :دهشیری و خرمی103-104 :1397 ،
شهر

تبریز
شیراز
مشهد
تهران
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روابط خواهرخواندگی با شهرها (و همکاری مشترک)

رویدادهای فرهنگی-

ورزشی بینالمللی

همکاری و عضویت در سازمانها و شبکههای بینالمللی

پایتخت عضو (انجمن جهانی متروپلیسها؛ مجمع شهرداران آسیایی)؛ ثبت
تبریز،
استانبول؛ باکو؛ غزه؛ قازان؛ خجند؛ موگیلف؛ گنجه؛ ارزروم؛ کربال
گردشگری کشورهای برخی آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو
اسالمی 2018
نیکوزیا ()1999؛ دوشنبه ()1980؛ جونگ کینگ ()2005؛ وایمار
عضو شبکه )شهرهای یادگیرنده یونسکو)؛ عضو (اتحادیه شهرهای
()2009؛ پچ ()2016
تاریخی؛ انجمن جهانی متروپلیسها؛ مجمع شهرداران آسیایی)؛
ثبت برخی آثار تاریخی درفهرست میراث جهانی یونسکو
انجمن جهانی متروپلیسها
ارومچی؛ الهور؛ کراچی؛ نجف؛ بغداد؛ کربال؛ کاظمین (تفاهمنامه پایتخت فرهنگی
عضو مجمع شهرداران آسیایی
جهان اسالم2017 ،
همکاری)

اصفهان

لسآنجلس ( )1972؛ بیشکک ()1994؛ هاوانا ()2001؛ مسکو ()2004؛
مینسک ()2006؛ کاراکاس ()2005؛ سئول ()1963؛ پرتوریا ()2002؛
پکن ()2006؛ استانبول ()2006؛ صنعا ،کویت؛ خارطوم؛ برازیلیا؛
بانکوک؛ بوداپست ()2015؛ تفلیس ()2015؛ (بغداد ،کابل ،پاریس،
میالن ،سن پترزبورگ و سارایوو (تفاهمنامه همکاری))
شبان ()1989؛ کواالالمپور ()1997؛ فرایبورگ ()2000؛ فلورانس
()1998؛ یاش ()1999؛ بارسلون ()2000؛ ایروان ()2000؛ کویت
()2000؛ هاوانا ()2001؛ الهور ()2004؛ سن پترزبورگ ()2004؛ داکار
()2009؛ بعلبک ()2009؛ گیونگجو
منبع :دهشیری و خرمی103-104 :1397 ،

میزبانی هفتمین دوره  -عضو شبکه  City Netاست.
بازیهای
آسیایی  -عضو انجمن جهانی متروپلیسها
()1974
 عضو مجمع شهرداران آسیایی عضو سازمان شهرها و پایتختهای اسالمی ثبت برخی آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکوپایتخت فرهنگ
عضو شبکه )شهرهای خالق یونسکو؛ همکاری میان شهری در
اسالمی در سال  2006میراث فرهنگی ناملموس و شبکه شهر)؛ عضو اتحادیه شهرهای
تاریخی؛ انجمن جهانی متروپلیسها؛ مجمع شهرداران آسیایی)؛
ثبت برخی آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو

در این تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان محلی به شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای
مؤثر در استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی شهرها (با رویکرد توسعه اقتصادی؛ مطالعه موردی:
کالنشهرها) همت گماشته شده است.
پیشینه تحقیق
جهانی شدن در طول حیات بشر وجود داشته است .برخی ریشه آن را در مقطع زمانی پس از انقالب
صنعتی و برخی پس از جنگ جهانی میدانند (سلیمانی و نظریان .)13 :1389 ،شهرستان خواهر پس از
پایان جنگ جهانی دوم (دویلیرز6 :2005 ،؛ بانتنبال و مامون )1 :2017 ،بین بریستول انگلستان و هانوفر
آلمان در سال ( 1947دویلیرز )6-7 :2005 ،به عنوان شکلی مشترک از همکاریهای دوجانبه بینالمللی
شهری در اروپا و دیگر نقاط به وجود آمد (فانفگلد 67 :201512،؛ گانج  )5 :201613،و در سال  1956به
ایاالت متحده گسترش یافته (سیتینجاک و همکاران )7 :2014 ،و به عنوان شکل جدیدی از دیپلماسی
Fu¨nfgeld
Nganje

12
13

شکل  -2نتایج آماره  KMOو آزمون بارتلت
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یافته های تحقیق
اولویت بنـدی مؤلفه هـای مؤثـر در اسـتفاده از ظرفیت
خواهرخواندگـی شـهرها (بـا رویکرد توسـعه اقتصادی)
اولیـن مرحلـه تشـکیل ماتریـس داده هـا می باشـد.
ماتریـس داده هـا جدولـی اسـت کـه سـتون های آن
متغیـر و سـطور آن کارشناسـان می باشـد .بـه منظـور
تشـخیص مناسـب بـودن داده هـا از آزمـون کرویـت
بارتلـت و آماره  KMOاسـتفاده گردید .نتایج بدسـت

آمـده فـرض ناهمبسـته بـودن متغیرهـا را رد نمود .در
نتیجـه متغیرهـا بـا یکدیگر دارای همبسـتگی بـوده و
بـرای تحلیـل عاملـی مناسـب می باشـند (شـکل .)2
قبـل از اجـرای تحلیـل مؤلفه هـای اصلـی بایسـتی بـه
ارزیابـی تناسـب داده هـا پرداخته شـود .بدیـن منظور
ماتریـس عامل پذیـر بایـد دارای چنـد همبسـتگی
نسـبتاً بـاال باشـد .بار عاملی میـزان اهمیـت متغیرها را
نشـان می دهـد .در کل بـار عاملی هـای باالتـر از 0/5

جدول  -6عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت خواهرخواندگی در دستیابی به درآمد پایدار؛ منبع( :یافتههای تحقیق)1397 ،

عامل

متغیرها

جذب سرمایهگذاری خارجی
جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی
بسترسازی فرصتهای تجاری
توسعه
کارآفرینی بین-
الملل

ضمانتها و قراردادهای بینالملل
عزم و اراده شورای شهر جهت ایجاد سازمان تخصصی در زمینهی سرمایهگذاری
فراهمسازی امکانات بالقوه در شهرداریها جهت جذب سرمایهگذاران سرگردان
استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری و تبلیغ در شناساندن مشاوره جهت جذب سرمایه
تجهیز دفتر نمایندهی خارجی در خارج از کشور
راهاندازی کاربریهای خدماتی -تجاری درآمدزا
استفاده از نیروهای متفکر و خالق در حوزه هزینه و درآمد شهرداریها
وجود زمینههای فراوان جهت انجام پروژههای شهری
ظرفیتسازی مناسب
نوآوری و پیشگامی در عرصههای بینالمللی
برگزاری آموزشهای کارآفرینی و تجاری
سرمایهگذاری روی پروژههای کم ریسکتر

0/793
0/733
0/719
0/715
0/712
0/699
0/685
0/675
0/648
0/759
0/713
0/668
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وجود امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران (ثبات نرخ ارز و غیره)
نرخ مورد قبول بازگشت سرمایه (نرخ بهره)
آزادسازی تجاری
وجود زیرساختهای فیزیکی (شبکه ارتباطی ،مخابرات ،جاده و غیره)
سرمایه انسانی (نیروی کار)
دارایی (وجود مواد اولیه)
سیاستهای حمایتی دولت از سرمایهگذاران خارجی
دسترسی به بازارهای منطقهای و جهانی
اندازهی دولت
برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و گسترش روابط بینالملل
اعمال قوانین کارای تضمینکنندهی سود کارگزاران خصوصی
اعمال مدیریت مطلوب شهری و کسب اطمینان سرمایهگذاران
ارائهی مشاوره نهادهای متخصص در حوزهی مالی و سرمایهگذاری
تدوین ضوابط مشارکت توسط شهرداریها و شفافسازی عقد هر قرارداد
ثبات نسبی در قیمتها و نرخها
عدم وجود بوروکراسی و تشریفات زائد اداری
بهبود فضای کسب و کار
اطالعرسانی و فرهنگسازی در خصوص جذب سرمایهگذاران پروژه
افزایش سطح تخصص مسئولین پروژه
تدوین اساسنامه تکریم سرمایهگذاران

بار
عاملی
0/788
0/78
0/765
0/759
0/755
0/749
0/734
0/733
0/653
0/529
0/828
0/784
0/732
0/72
0/707
0/683
0/676
0/674
0/672
0/544

تغییر شیوه مدیریتی

ارتقاء دانش بازاریابی مدیران در بازارهای خارجی
یکپارچهسازی مدیریت شهری (از سنتی به یکپارچه)
کاهش هزینههای موجود
خلق منابع درآمدی جدید
افزایش درآمد و بهرهوری منابع موجود
ارائهی مشوقها و تضمینها از سوی مدیریت شهری در جهت گسترش سرمایهگذاری
تسهیلسازی فرآیند اخذ وام و استقراض (با تسهیالت بلندمدت)
کمکهای بالعوض دولت ،اعانات و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی
نیازسنجی بازار در سطوح ملی و منطقهای -بینالمللی
ایجاد انگیزه در کارکنان بخش بازاریابی جهت خالقیت و ایدههای بکر
ایجاد ساز و کار مناسب جهت تشویق ذینفعان و ارائه نظرات و ایدههای خالق
ارائهی کانالهای بازایابی جدید و بهبود عرضه
ایجاد زمینه و برنامههایی جهت رسیدگی به درخواست سرمایهگذاران
کاهش شکاف موجود بین درک انتظارات ذینفعان
استفاده از کانالهای متفاوت برای برقراری ارتباط و خدماترسانی
بهرهگیری از امکانات و منابع توسط مدیریت شهری در جهت توسعه گردشگری
هماهنگی ارگانهای تصمیمگیرنده در امر گردشگری
برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با گردشگری برای مدیران شهری
منبع( :یافتههای تحقیق)1397 ،
دارای سـطح معنـاداری بـاال و بارعاملی هـای بزرگتر از بـا مجمـوع واریانـس  64/49درصـد اسـتخراج گردید.
 0/7بسـیار معنـی دار محسـوب می شـوند (علی یـاری یافته هـا نشـان داد که جـذب سـرمایه گذاری خارجی
شکل زیر درصد تبیین واریانس عوامل اقتصادی مؤثر در موفقیت خواهرخواندگی را نشان میدهد .بر
و همـکاران .)231-232 :1398 ،جـدول  5عوامـل بـا  13/46درصـد واریانـس ،جـذب سـرمایه گذاری
اساس نتایج پس از چرخش واریماکس ،نه عامل با مجموع واریانس  64/49درصد استخراج گردید.
اقتصـادی مؤثر در اسـتفاده از ظرفیـت خواهرخواندگی بخـش خصوصـی بـا  12/06درصـد از واریانـس و
یافتهها نشان داد که جذب سرمایهگذاری خارجی با  13/46درصد واریانس ،جذب سرمایهگذاری بخش
شـهرها را نشـان می دهـد .بـر اسـاس نتایج در دسـته بسترسـازی فرصت هـای تجـاری بـا  10/23درصـد
خصوصی با  12/06درصد از واریانس و بسترسازی فرصتهای تجاری با  10/23درصد واریانس به
اقتصـادی پـس از چرخـش واریماکـس ،نـه عامـل بـا واریانـس بـه ترتیـب دارای بیشـترین اثـر در موفقیـت
ترتیب دارای بیشترین اثر در موفقیت خواهرخواندگی میباشند .سایر عوامل به ترتیب اهمیت شامل
مجمـوع واریانـس  64/49درصـد اسـتخراج گردیـد .خواهرخواندگـی می باشـند .سـایر عوامـل بـه ترتیـب
درصد
توسـعهی" با /28
عوامـل مدیریت
شـاملر شیوه
واریانس" ،تغیی
کل 5/53
ل با
کارآفرینیاز بینالمل
اولتوسعه
عوامل
الملـل
کارآفرینـی 5بین
درصد اهمیـت
مؤلفه هـای
واریانـس
 13/46درصـد
عامـل
به
ی
ده
پاسخ
"
،
واریانس
درصد
4
/
72
با
"
بازار
به
توجه
"
واریانس،
درصد
4
/
81
با
"
ی
ت
ی
حما
"
،
واریانس
مؤثـر در اسـتفاده از ظرفیت خواهرخواندگـی را تبیین بـا  5/53درصـد واریانـس" ،تغییـر شـیوه مدیریتـی"
واریانس میباشند.
گردشگریبـا" با
واریانس و "
تبییـندرصد
میـزان4/37
سهامداران" با
"حمایتـی" بـا  4/81درصد
درصدواریانـس،
/03د4رصـد
5/28
رشدهنده آن
نشـان-د
ایـن عامل
می نمایـد.
اسـت کـه اثـر باالیـی در موفقیـت خواهرخواندگـی واریانـس" ،توجـه بـه بـازار" بـا  4/72درصـد واریانس،
داشـته و بایسـتی بیـش از سـایر عوامـل مـورد توجـه "پاسـخ دهی بـه سـهامداران" با  4/37درصـد واریانس
قـرار گیـرد .عوامل با توجـه به متغیرهای همبسـته در و "رشـد گردشـگری" بـا  4/03درصـد واریانـس
می باشـند .
هـر عامـل نام گـذاری شـدند.
شـکل  3درصد تبییـن واریانس عوامـل اقتصادی مؤثر جدول 7عوامل سیاسـی -اجتماعی مؤثر در اسـتفاده از
در موفقیـت خواهرخواندگـی را نشـان می دهـد .بـر ظرفیـت خواهرخواندگـی را نشـان می دهد .بر اسـاس
اسـاس نتایـج پـس از چرخـش واریماکـس ،نـه عامـل نتایـج در دسـته سیاسـی -اجتماعـی پـس از چرخش
حمایتی
توجه به بازار

پاسخدهی به رشد گردشگری
سهامداران
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0/584
0/811
0/726
0/664
0/626
0/784
0/783
0/704
0/769
0/747
0/661
0/498
0/831
0/793
0/669
0/66
0/632
0/58

توجه به بازار

حمایتی

پاسخدهی به سهامداران

بسترسازی فرصتهای
تجاری

رشد گردشگری
تغییر شیوه مدیریتی

خواهرخواندگی
موفقیت
مؤثر در
اقتصادیی
عوامل
واریانس
تبیین
درصد
خواهرخواندگی
موفقیت
مؤثر در
عوامل اقتصاد
واریانس
رصد تبیین
 -3د
شکل  -3شکل
جدول  6عوامل سیاسی -اجتماعی مؤثر در استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی را نشان میدهد .بر اساس

واریماکـس  25متغیـر در  6عامـل دسـته بندی شـد .اجتماعـی مؤثر در اسـتفاده از ظرفیـت خواهرخواندگی
سیاسـی داین
"ثباتبندی شد.
عواملدسته
شـامل عامل
متغیر در 6
واریماکس
چرخش
پس از
سیاسی-
عوامـلدسته
نتایج در
مجموعاً
اخلی
ترتیب25اهمیت
رصد به
 60/643د
اجتماعیه ی
تبییـن کننـد
ایـن
رصـددرازموفقیت
اجتماعی دمؤثر
عواملبـاسیاسی
واریانس کل
60/643
عوامـلکنندهی
کل تبیین
مجموعاً
ازعوامل
واریانـس،
تبییـن11/693 -
خارجـی"
درصد ازمؤثـر و
اجتماعـی
سیاسـی-
واریانـس
واریانـس،،به ترتیب
واریانس کل
درصد از
11/693
گـیاول با تبیین
عامل
ظرفیـتمیباشند.
خواهرخواندگی
موفقیـتظرفیت
دراستفاده از
"مشـارکت
رصـد از
 11/484د
"حقوقـی"
خواهرخواند
اسـتفاده از
واریانـس ،داخلی
خشونت (خشونت
مـی"های سی
رصـدن ازالمللی،مردانگیزه
11/693ید و بی
تبییـن سطح مل
قدرتاولسیبـااسی در
از
"تبـاد-الت
یرصـد از
10/134اس د
متغیرهایعامـل
می باشـند.
(اداره مطلوب
یی ازسیاسی
ی ،دکارا
اجتماعـی" عموم
سیاسـیاز جانب افکار
رت دولتی
تظاهراتقدضد
اس ازی و
بحران سی
تروریس
"عملیاتـی"
واریانـس،
رصـد
9/674
متغیرهـای
ترتیـب
واریانـسم)،کل بـه
کارکنـان"
واریانـس و
ای ددررصـد
9/525
المللـی،
"آمـوزش بیشترین
نموده و دارای
کشورازبارگیری
سیاسـی و قبیله
هـایهای قومی
انگیزهتنش
اداری)،
بین فساد
ملـی مویزان
سـطحکاهش
درکشور و
باشـد.
واریانـس می
 8/134د
تروریسـم) ،بحران
استفاده دازاخلی-
(خشـونت
همبسته در هر
متغیرهای
رصـدبرازحسب
عوامل نیز
سیاسی سایر
خواهرخواندگی است.
ظرفیت
خشونت در
اهمیت
ولتـی از جانـب افـکار عمومـی ،جمع بندی و نتیجه گیری
ضـد د
تظاهـرات
شدند.
گذاری
وعامل نام
کارایـی سیاسـی (اداره مطلـوب کشـور و کاهش میزان در ایـن پژوهـش ،بـه شناسـایی و اولویت بنـدی
فسـاد اداری) ،تنش هـای قومـی و قبیلـه ای در کشـور مؤلفه هـای مؤثـر در اسـتفاده از ظرفیـت
بارگیـری نموده و دارای بیشـترین اهمیت در اسـتفاده خواهرخواندگـی (با رویکرد توسـعه اقتصـادی) مطالعه
جدول  -6بارعاملی عوامل سیاسی -اجتماعی مؤثر در خواهرخواندگی
از ظرفیـت خواهرخواندگـی اسـت .سـایر عوامـل نیز بر مـوردی (کالنشـهرها) پرداختـه شـده اسـت .بدیـن
حسـب متغیرهـای همبسـته در هـر عامـل نام گـذاری منظـور تعـداد  80متغیـر در دو دسـته اقتصـادی و
سیاسـی -اجتماعـی بـا بهره گیـری از تحلیـل عاملـی
شـد ند .
شـکل  4درصـد تبییـن واریانـس عوامـل سیاسـی -اکتشـافی در ابعـاد و سـازه های اندک تلخیص شـدند.
اجتماعـی مؤثـر در موفقیـت اسـتفاده از ظرفیـت تعـداد  5متغیر بـه دلیل بارعاملی پایین حذف شـده و
خواهرخواندگـی (با رویکرد توسـعه اقتصادی) را نشـان در نهایـت در دسـته سیاسـی -اجتماعـی  25متغیر در
می دهـد .بـر اسـاس نتایـج مهم ترین عوامل سیاسـی 9 -عامـل و در دسـته اقتصـادی  50متغیـر در  6عامـل
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جذب سرمایهگذاری بخش
خصوصی

جذب سرمایهگذاری خارجی
۱۴.۰
۱۲.۰
۱۰.۰
۸.۰
۶.۰
۴.۰
۲.۰
۰.۰

جدول  -7بارعاملی عوامل سیاسی -اجتماعی مؤثر در خواهرخواندگی؛ منبع( :یافتههای تحقیق)1397 ،

ترویج تبادالت اجتماعی قویتر
ارتقاء درک تقابل و دوستی
گسترش روابط فرهنگی و تبادالت
ارتقاء تبادل آکادمیک (ارتقاء همکاری آموزشی /فرهنگی -تخصصی دانشگاهی)

0/737
0/735
0/734
0/653

هدف و برنامهی عملیاتی مشخص
فعالیت و اجرا بر اساس نیازهای واقعی
تمرکز بر توسعه و برنامهریزی
پیادهسازی اهداف پروژهها و برنامهها
بهبود آموزش بینالملل کارکنان
افزایش آموزش زبانهای خارجه کارکنان
تقویت آموزش (رسمی و غیر رسمی) کارکنان
اشتراک دانش کارکنان

0/802
0/773
0/715
0/674
0/744
0/708
0/624
0/567

و خارجی

ثبات سیاسی داخلی
مشارکت مردمی
تبادالت اجتماعی

عامل

حقوقی
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عملیاتی
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آموزش کارکنان

منبع( :یافتههای تحقیق)1397 ،

تلخیـص شـدند .در دسـته اقتصـادی عامـل "جـذب بـه تبـع حائـز اهمیـت بسـزایی اسـت و در چند سـال
ظرفیت
استفاده از
توجـهموفقیت
مؤثر در
اجتماعی
گذاری درصد
سـرمایهشکل 4
اقتصادی،
خبـرگان
کارشناسـان،
توانسـته
سیاسی -اخیر
عواملرصـد از
واریانس 64/49د
تبیین تبییـن
خارجـی" بـا
سیاسی-
ترینبهعوامل
اساس نتایج مهم
نشان دمیدهد.
اقتصادی) را
توسعه
رویکرد
خواهرخواندگی (با
کند .این
خـود جلب
سیاسـتگذاران را
ولتمـردبران و
ظرفیت
اسـتفاده از
مؤثر در
عامـل
واریانـس مؤثرتریـن
داخلی
سیاسی
ثبات
"
عوامل
شامل
اهمیت
ترتیب
به
خواهرخواندگی
ظرفیت
از
استفاده
در
گـیمؤثر
اجتماعی
عنوان شـد .لذا جذب سـرمایه گذاران یافتـه با نتایـج حاصـل از پژوهش میرزاخانـی ()1391
خواهرخواند
واریانس" ،،
الزامـات درصد از
بـه 11/484
حقوقی"
درصد از
عنوان/693
توانـدبابهتبیین
خارجی"
و
مشارکت سـال
خارجـی در
سـرمایه گذاری
واریانس " ،کـه
شـتاب رشـد
11جهت
اهرمی
خارجـی می
درآمد پایدار شـهرداری ها از طریق اسـتفاده از ظرفیت تولیـد ملـی ،حمایـت از کار و سـرمایه ایرانـی پرداخته
خواهرخواندگـی بـه کار گرفتـه شـود .سـرمایهگذاری همسـو بـوده و همچنیـن با نتایـج حاصـل از تحقیقات
خارجـی یکـی از رفتارهـای مهـم اقتصـادی بـوده کـه کاظمـی و همـکاران ( )1392و کاظمـی ()1393
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متغیرها
قدرت سیاسی در سطح ملی و بینالمللی
انگیزههای سیاسی خشونت (خشونت داخلی -تروریسم)
بحران سیاسی و تظاهرات ضد دولتی از جانب افکار عمومی
کارایی سیاسی (اداره مطلوب کشور و کاهش میزان فساد اداری)
تنشهای قومی و قبیلهای در کشور
وجود توافقنامه دو جانبه
امکان خروج سرمایه و سود از کشور و عدم وجود تبعیضات (مالیاتی و غیره)
اصالح قوانین مرتبط
امکان ارجاع اختالفات به داوریهای بینالمللی
اعتماد عمومی به مدیران شهر و مجریان آنها
افزایش آگاهی مردم در تصمیمگیریها
نظارت مردم محلی و ایجاد شرایطی در این خصوص
نظرخواهی از مردم محلی قبل و بعد از انجام پروژه

بار عاملی
0/818
0/799
0/71
0/701
0/672
0/817
0/785
0/764
0/75
0/852
0/736
0/722
0/674

مردمی"  10/134درصد از واریانس" ،تبادالت اجتماعی"  9/674درصد از واریانس" ،عملیاتی" 9/525
درصد از واریانس و "آموزش کارکنان"  8/134درصد از واریانس میباشد.

عملیاتی

حقوقی

ثبات سیاسی داخلی و
خارجی

آموزش کارکنان

مشارکت مردمی

خواهرخواندگی
ظرفیت
استفاده از
سیاسی-اجتماعی
سیاسی-
عوامل
شکل 4
خواهرخواندگی
ظرفیت
موفقیتاستفاده از
مؤثردردرموفقیت
اجتماعی مؤثر
عوامل
 -4شکل

همخوانـی دارد .بـه علاوه وجـود امنیـت اقتصـادی بازگشـت سـرمایه ،نگرانی هـای ناشـی از ناپایـداری
بـهگیری
نتیجه
بندی و
بـرای جمع
عنـوان مهم تریـن متغیـر سیسـتم اقتصادی را برای سـرمایه گذاران پوشش داده
گذاران
سـرمایه
خواهرخواندگی (با
استفاده از
آن در
های ومؤثر
مؤلفه
بسـتربندی
هـد اولویت
شناسایی و
پژوهش ،به
در
می نمایـد .ایـن
ظرفیتسـرمایه گذاری
ترغیـب بـه
هـا را
یو
اقتصـاد
نشـان مید
شناسـاییاینشـد کـه
متغیر در
منظور تعداد
نتایجبدین
یافتـهشدهبـااست.
گذاران پرداخته
(کالنشهرها)
موردی
توسعه
امنیترویکرد
اپرسـت مشـهدی
پژوهش80خد
حاصل از
سـرمایه
مطالعهجذب
اقتصادی)بـرای
شـرایط را
سـرمایه،
مهـم اندک
سازههای
کـهابعاد
اکتشافی در
تحلیل
نتایـجبهره
اجتماعی با
سیاسی-
اقتصادی و
میدسته
مهیـا دو
اشـاره نموده انـد،
بـه وایـن
عاملی()1397
کـردی
گیریازاز و
حاصـل
همسـو بـا
یافتـه
کنـد .ایـن
تلخیص شدند .تعداد  5متغیر به دلیل بارعاملی پایین حذف شده و در نهایت در دسته سیاسی -اجتماعی
پژوهـش زارع شـاهی ( )1379اسـت و بـا نتایج حاصل همسـو می باشـد .همچنین بـا نتایج حاصـل از تحقیق
 25متغیر در  9عامل و در دسته اقتصادی  50متغیر در  6عامل تلخیص شدند .در دسته اقتصادی عامل
از پژوهـش میرباقری هیر و سلاحورزی ( )1395که از محمـدزاده اصـل و همـکاران ( )1389همجهت اسـت.
"جذب سرمایهگذاری خارجی" با تبیین  64/49درصد از واریانس مؤثرترین عامل مؤثر در استفاده از
امنیـت سـرمایه گذاری بـه عنـوان یکـی از عوامل مهم آزادسـازی تجاری نیـز حائز اهمیت فراوانی می-باشـد.
ظرفیت خواهرخواندگی عنوان شد .لذا جذب سرمایهگذاران خارجی میتواند به عنوان اهرمی جهت شتاب
المللی ،افزایش
در زمینـه جـذب گردشـگر یـاد نمـوده انـد هم خوانی چـرا که موجبـات افزایش بازرگانـی بین
رشد درآمد پایدار شهرداریها از طریق استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی به کار گرفته شود.
خارجـی و همچنیـن
مسـتقیم
حاصـل از
همچنیـن
است و در چند
گذاريبسزایی
سـرمایهاهمیت
جریـانتبع حائز
رفیعـی بوده که به
تحقیـقاقتصادی
رفتارهای مهم
نتایـجیکی از
گذاریبـاخارجی
دارد .سرمایه
کند.و بـه رشـد و
آورده
دولتمردان وانتقـال
اقتصادی ،تسـریع
عنـوان کلید
گذاری به
سـرمایه
سالکـه
()1388
فراهـمجلب
فنـاوريرا رابه خود
سیاستگذاران
خبرگان
کارشناسان،
امنیـت توجه
اخیراز توانسته
نمایـد .این یافته
کشـورها
الزاماتاقتصاد
توسـعه
پژوهشنمـوده،
ایـران یـاد
اقتصـادی
توسـعهاینپایـد
میتولید
کمـکسال
خارجی در
یگذاری
سرمایه
جهت) که به
میرزاخانیهم(1391
حاصل از
یافتهار با نتایج
رنانـی و همـکاران
شـریفی
پژوهشـی
بوده و بـا د
بسـتر
پرداخته در
ایرانی الملـل
سرمایه بیـن
سـرمای وهگذاران
چـرا کـه
کاظمی و
تحقیقات
هایحاصل از
سـتاوردنتایج
همچنین با
همسو
حمایت از کار
اسـت.ملی،
گذاران
بررسـیبرای
بـهاقتصادی
امنیت
گذاریبه عالوه
همخوانی دارد.
بیشـتری()1393
رغبتو کاظمی
میـل (و)1392
همکاران
سـازی اقتصادی
سرمایهآزاد
تأثیـرات
وجودکـه
()1392
جهت سـرمایه
امنیـت،
شرایطدرار برای
سرمایه،
امنیت
نشان می
شناسایی شد
ترین
عنوان
به
ایـران بـا تأکیـد
اقتصـادی
کالن
اقتصادی وهای
بسترشـاخص
گیریدهد بـر
که بهره
فرصـت
متغیر میزبان
کشـور
مهملذا
اشـت،
خواهنـد د
از مزیت های نسـبي ،رشـد اقتصـادی ،اشـتغال زایی را بـر آزادسـازی تجـاری پرداختنـد ،هم جهـت اسـت و
در عرصـه بین الملـل کسـب خواهـد نمـود .همچنیـن بـا یافتـه ی پژوهـش سـادات حسـینی و شـاه بندرزاده
ایـن یافتـه بـا نتایـج حاصـل از پژوهـش غالمعلـی ( )1396کـه بـه طراحـی مدلـی سـاختاری بـر مبنـای
فلاح و طیب نیـا ( )1387کـه مسـئله ی امنیـت تحقیـق در عملیـات نـرم جهـت شـناخت عوامـل
اقتصـادی از بعـد جـذب سـرمایه گذاری را بسـیار مدیریـت جـذب سـرمایه گذاری خارجـی پرداختنـد،
حائـز اهمیـت عنـوان نمـوده ،همخوانـی دارد .پـس از همخوانـی دارد .دسترسـی بـه زیرسـاختهای فیزیکی
امنیـت سـرمایه گذاری ،نـرخ بازگشـت سـرمایه نیـز و سـرمایه انسـانی و دارایی نیز همسـو بـا نتایج حاصل
حائـز اهمیـت فراوانـی اسـت .چـرا کـه بـاال بـودن نرخ از پژوهـش حسـنی و همـکاران ( )1393اسـت کـه بـه
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بررسـی عوامـل موثـر بـر سـرمایه گذاری خارجـی در
اقتصـاد ایران همت گماشـتند .همچنین سیاسـت های
حمایتـی دولـت نیز حائـز اهمیت بوده ،بـه گونه ای که
در تحقیـق زینلی ( )1392حمایت هـای همه جانبه ی
دولـت بـه دنبـال وضـع قوانینـی در ایـن خصـوص در
شـهر دبـی تاثیـر بسـزایی در جهـت جلـب سـرمایه
گـذاران در پـی داشـت .عامـل جـذب سـرمایه گذاری
بخـش خصوصی نیـز در رده ی دوم اهمیت قرار گرفته
اسـت .چـرا کـه جـذب سـرمایه های بخـش خصوصی
بـا توجـه بـه سـرمایه های متعـدد و منحصـر بـه فـرد
مـادی و معنـوی موجـود در کشـور ،موجبـات ورود
شـهرداری ها بـه عرصه هـای نویـن خدمـت رسـانی و
ارتقـاء درآمـد پايـدار شـهرداری ها را فراهـم مـی آورد
کـه بـا نتایـج حاصـل از پژوهـش صادقـی و همـکاران
( )1394همسـو اسـت .پـس از آن بـه ترتیـب ،عوامـل
بسترسـازی فرصت هـای تجـاری ،توسـعه کارآفرینـی
بین-المللـی  ،تغییـر شـیوه مدیریتـی ،حمایتـی ،توجه
به بازار ،پاسـخ دهی به سـهامداران و رشـد گردشـگری
به عنـوان مؤثرترین عوامل مؤثر در اسـتفاده از ظرفیت
خواهرخواندگـی عنـوان شـدند کـه بـا نتایـج حاصـل
از پژوهـش دودانگـی ( ،)1395دیاریـان و وجدانـی
درسـتکار ( ،)1390دیوسـاالر و همـکاران ()1393
و تقوایـی و صفرآبـادی ( )1390هـم خوانـی دارد.
همچنیـن مطابـق بـا تحقیـق زینلـی ( )1392عملکرد
خـوب شـرکت های خصوصـی و جلـب سـرمایه های
خارجـی و دیگـر سـرمایه ها از جملـه دالیـل موفقیـت
شـهر دبـی در ایـن امـر و قرارگیری کشـور امـارات در
اوج رشـد اقتصـادی بوده کـه کارشناسـان اقتصادی بر
آن تاکیـد می کننـد .در دسـته سیاسـی -اجتماعـی
نیـز عامل "ثبات سیاسـی داخلی و خارجـی" با تبیین
 11/693درصـد از واریانس مؤثرترین عامل در موفقیت
خواهرخواندگـی عنـوان شـد ،چـرا کـه هر گونـه تنش
ی و بـی ثباتـی در درون کشـور یـا در روابـط
و ناآرامـ 
اجتماعـی بـا دیگـر جوامـع ،موجبـات متوقـف کـردن
رشـد اقتصـادی را فراهـم آورده و تنش هـای درونـی
جامعـه و بی ثباتی هـای حاصـل از آن عامـل توسـعه

نیافتگـی و عدم موفقیت پروژه های شـهری اسـت .این
یافتـه ،بـا نتایـج حاصـل از تحقیقـات یعقوب حسـینی
و معیـب حسـینی ( ،)1396منصوری و افقـه (،)1396
زارع شـاهی ( ،)1379واعظـی و مهربانـي ( )1395و
اصغرپـور و همـکاران ( )1392همسـو می باشـد .پـس
از آن سـایر عوامـل بـه ترتیـب اهمیـت شـامل عوامـل
"حقوقی"" ،مشـارکت مردمـی"" ،تبادالت اجتماعی"،
"عملیاتـی" و "آمـوزش کارکنـان" می باشـد .ایـن
عوامـل مجموعـاً تبییـن کننـده ی  60/6443درصـد
از واریانـس کل مؤلفه هـای سیاسـی -اجتماعـی مؤثـر
در اسـتفاده از ظرفیـت خواهرخواندگـی اسـت کـه بـا
نتایـج تحقیقـات تقوایـی و صفرآبـادی ( ،)1390برزگر
و همـکاران ( )1396و کشـکولی و باقـری کشـکولی
( )1389همجهـت اسـت .بر مبنـای یافته های پژوهش
پیشـنهادهای زیـر ارائـه می گـردد:
بـا توجـه بـه اولویـت جـذب سـرمایه گذاران خارجـی
جهـت کسـب درآمـد پايـدار شـهرداری ها از طریـق
خواهر خواندگی پیشـنهاد می شـود برنامه ای منسـجم
بـرای جـذب و کنترل سـرمایه خارجی تهیه شـود .این
برنامه-ریـزی بایسـتی بـا راهبـرد خاصی هدایت شـود
کـه در ابتـدا مهم تریـن متغیر این عامـل ،یعنی امنیت
سـرمایه-گذاران را تأمیـن کند .کاهش تنـش در حوزه
بین الملـل و سیاسـت خارجـی می تواند کمک شـایانی
نماید .
بـا توجـه بـه تحریم های یـک جانبـه و ناعادالنـه علیه
کشـور ایـران ،در شـرایط فعلـی تلاش شـود تا کشـور
بـدون نـگاه سیاسـی و از منظـر شـهر بـه شـهر معرفی
شود .
بـا توجـه بـه اهمیـت جـذب سـرمایه گذاران بخـش
خصوصـی ،ایجـاد سـاز و کارهایـی جهـت تقویـت این
بخـش و پیونـد مناسـب سـرمایه گذاران خارجـی بـا
بخـش خصوصـی و فعالیتهـای مشـترک آنـان جهت
تسـهیل و پیشـبرد رونـد سـرمایه گذاری پیشـنهاد
می گـرد د .
پیشـنهاد می شـود بـا ایجـاد مراکـز خدمـات مشـاوره
منطقـه ای در هـر کالنشـهر ،خدمت رسـانی بـه
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سـرمایهگذاران داخلـی و خارجـی را از طریـق
اطالع رسـانی در خصـوص امکانـات و مزیت هـای
موجـود در کشـور ،فرصت هـای سـرمایه گذاری و
طرح هـا و ایده هـا گسـترش داد.
طراحـی سیاسـت های تشـویقی از جملـه معافیت های
گمرکـی و مالیاتـی ،اعطـای وام و غیـره جهـت جـذب
سـرمایه گذاران خارجـی جهـت تسـهیل تعاملات و
تبـادالت پیشـنهاد می شـود تشـریفات اداری مابیـن
کالن شـهرهای ایـران و سـایر شـهرهای جهـان حذف
شـده تـا فرآینـد انعقـاد خواهـر خواندگـی بـه آسـانی
صـورت پذیرد.
ایجـاد دفاتـر نوآورانـه در شـهرهای خواهـر خوانـده و
تجـاری سـازی فناوری هـای داخلـی از طریـق روابـط
خواهـر خواندگـی و توسـعه ی بـازار بواسـطه ی اتصال
بـه بازارهـای بین المللـی پیشـنهاد می شـود.
پیشـنهاد می شـود بـا برگـزاری جشـن ها و مراسـم
بین المللـی برخواسـته از فرهنگ محلـی ،تربیت نیروی
انسـانی مجـرب در حـوزه گردشـگری ،ایجـاد دفاتـر
دیپلماتیـک و تدویـن سـند دیپلماسـی گردشـگری از
سـوی شـهرداری ها بـه ارائـه و تبلیغ ابعاد گردشـگری
شـهری در خواهـر شـهرها همت گماشـته شـود.
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بـا حضور کارشناسـان
خبره و اسـتفاده از تجربیات سـایر کالنشـهرهای کشور
ایـران و جهـان در حـوزه ی کسـب درآمـد پايـدار از
طریـق اسـتفاده از ظرفیـت خواهرخواندگـی خواهـر
خواند گـی.
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اقتصـاد و مدیریت شـهری(4(5 ،پیاپـی .1-22 :))20
حسـنی ،علـی ،.نبیونی ،ابراهیـم ،.آقاجانـی ،محمدرضا.
( .)1393بررسـی عوامـل مؤثـر بـر سـرمایه گذاری
خارجـی در اقتصاد ایـران .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی،
علمـی و فرهنگـی کار و جامعـه ،شـماره .4-11 :174
حسـینی ،سـید یعقـوب ،.حسـینی ،سـید مصیـب.
( .)1396بررسـی تأثیـر ثبـات سیاسـی و کنترل فسـاد
بـر سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی مـورد مطالعـه:
کشـورهای منطقه منا .سیاسـت های مالـی و اقتصادی،
سـال پنجـم ،شـماره .145-168 :17
خداپرسـت مشـهدی ،مهـدی ،.کـردی ،عبدالرحیـم.
( .)1397تأثیـر ترکیبـات مختلـف فسـاد بـر جـذب
سـرمایه در کشـورهای همتـراز سـطح توسـعه ایـران.
مطالعـات اقتصـادی کاربـردی ایـران-175 :)25(7 ،
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دانـش جعفـری ،داود ،.باباجانـی ،جعفـر ،.کریمـی
اسـبوئی ،سـمانه ( .)1392ارزيابي پايـداری منابع مالي
و درآمـدی شـهرداری تهـران .فصلنامـه اقتصـاد فضا و
مدیریـت شـهری ،شـماره هفتـم.15-34 :
دودانگـی ،محمـد .)1395( .عوامـل مؤثـر بـر جـذب
سـرمایه گذاری داخلی و خارجـی در ایران .پوهش های
رشـد و توسـعه اقتصـادی ،سـال ششـم ،شـماره :23
.131-147
دیاریـان ،نیـره ،.وجدانـی درسـتکار ،نازنیـن.)1390( .
بررسـی نظـام درآمـدی شـهرداری ها و ارائـه
پیشـنهادهایی جهـت درآمدزایـی پایـدار (نمونـه
موردی :شـهر بیضـاء) .همایش ملی شناسـایی و تبیین
راهکارهـای تحقـق جهـاد اقتصـادی در شـهرداری ها،
شـیراز.1-10 :
دیوسـاالر ،اسـداهلل ،.توکلـی ،میثـم ،.خادمـی،
امیرحسـین )1393( .نقش مدیریت شـهری در توسعه
پایـدار گردشـگری (نمونه مورد مطالعه :شـهر سـاحلی
نـور) .ششـمین کنفرانس ملـی برنامه ریـزی و مدیریت
شـهری بـا تأکید بـر مؤلفه های شـهر اسلامی.1-18 :
رفیعـی ،محمدتقـی .)1388( .امنیت سـرمایه گذاری-
کلیـد توسـعه پایـدار اقتصـادی ایـران .مناطـق ویژه ی
اقتصـادی .سـال هشـتم ،شـماره  ،54-55مـرداد و
شـهریور.8-17 ،
زارع شـاهی ،احمد علـی .)1379( .بی ثباتی سیاسـی و
امنیـت اقتصـادی؛ و تأثیر آن بر عوامل تولیـد در ایران.
شـماره  7و  ،8فصلنامـه مطالعات راهبردی،
زینلـی ،هاجـر .)1392( .خواهرخواندگـی شـهرها.
شـهرها و شـهرداری های جهان ،سـال نهم ،شماره :92
.110-116
سـادات حسـینی ،مرضیـه ،.شـاهبندرزاده ،حمیـد.
( .)1396طراحـی مدلـی سـلختاری بر مبنـای تحقیق
در عملیـات نـرم جهـت شـناخت مدیریـت جـذب
سـرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه :اسـتان بوشـهر).
پژوهشـنامه مدیریـت اجرایـی.13-34 :)17(9 ،
سـلیمانی ،علیرضـا ،.نظریـان ،اصغـر ( .)1389بررسـی

پراکنـش مکانـی شـاخص ها یـا فعالیت هـای جهانـی
شـدن در کالنشـهرهای کشـورهای در حـال توسـعه
(نمونه موردی کالن شـهر تهـران) .فصلنامه جغرافیایی
سـرزمین ،سـال هفتـم ،شـماره .13-28 :25
شـریفی رنانـی ،حسـین ،.شـعاعی ،فـروغ.)1392( .
بررسـی تأثیـرات آزادسـازی اقتصادی بر شـاخص های
کالن اقتصـادی در ایـران :بـا تأکیـد بـر آزادسـازی
تجـاری .مطالعـات راهبـردی سیاسـتگذاری عمومـی،
دوره  ،4شـماره .29-58 :10
صادقـی ،سـید کمـال ،.محمـدزاده ،پرویـز ،.صبح خیز
زنـوزی ،شلاله .)1394( .عوامـل مؤثـر بـر مشـاركت
بخـش خصوصي ،بـه عنـوان رهيافتي در تأميـن منابع
پايـدار مالـي پروژه هاي شـهرداري .اقتصـاد و مدیریت
شـهری.153-167 :)11(3 ،
عباسـی کشـکولی ،محمدعلـی ،.باقـری کشـکولی،
علـی .)1389( .راه هـای تأمیـن درآمـد پایـدار بـرای
شـهرداری-های کشـور ،شـهرداری ها ،سـال دهـم،
شـماره .18-27 :98
علی یـاری ،ویـدا ،.شـریف زاده ،مریـم ،.احمدونـد،
مصطفـی .)1398( .ارزیابی اثرات گردشـگری بر نواحی
روسـتایی هـدف گردشـگری بخش مرکزی شهرسـتان
فیروزآبـاد با اسـتفاده از مـدل تحلیل عاملـی .فصلنامه
مطالعـات مدیریـت گردشـگری.221-247 :)45(14 ،
غالمعلـی فلاح ،فائـزه .)1387( .بررسـی تأثیـر امنیت
اقتصـادی بـر جـذب و رشـد سـرمایه گذاری مسـتقیم
خارجـی .دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه تهران ،دانشـکده
اقتصـاد دانشـگاه تهـران .اسـتاد راهنمـا :دکتـر علـی
طیب نیـا ،.اسـتاد مشـاور :دکتـر شـاپور محمـدی.
تابسـتان 1387
کاظمی،اعظـم ،.بیک ،مجید ،.هادیـان ،الهام ،.حکیمی،
فاطمـه .)1392( .شناسـایی و اولویت بندی عوامل مؤثر
بـر جذب سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی با اسـتفاده
از تکنیـک  .TOPSISفصلنامـه سیاسـت-های مالی و
اقتصادی ،سال اول ،شـماره .45-72 :4
کاظمـی ،مهین دخت .)1393( .تأثیر ریسـک سیاسـی
بـر جـذب سـرمایه گذاری خارجی ،پژوهش نامـه ایرانی

.53-81 :10  و9
Baqeri, H., Ebnereza, S.M., Sahrayi, F., Identifying Economic Globalization Strategies in Urban Diplomacy (Case
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De Villiers, J.C (2009). Success Factors and the City-toCity Partnership Management Process – From Strategy to
Alliance Capability. Habitat International, 33(2), 149-156.
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Franco, M., Marmelo, E (2014). Sister- City relationships
as a form of inter- organizational cooperation: Exploratory case studies in the Portuguese context. Transylvanian

.72-92 :)1(3 ،سیاسـت بین الملل
 فتوحـی،. سـید عبـاس، رجایـی،. محسـن،کالنتـری
 تحلیلـی بـر برخـورداری.)1395( . باقـر،مهربانـی
.شـهرهای ایـران از شـاخص های شـهر خلاق-کالن
.پژوهش هـای جغرافیـای برنامه ریـزی شـهری
،4  دوره،پژوهش هـای جغرافیـای برنامه ریزی شـهری
.587-612 :4 شـماره
.)1396(  الهام، صباغ کالته حسـینی،. مهنـاز،گودرزی
نسـبت سـنجی شـهر و دیپلماسـی در عصـر جهانـی
 فصلنامـۀ مطالعـات راهبـردی سیاسـتگذاری.شـدن
.61-71 :23  شـمارۀ،7  دورۀ،عمومـی
،. آذرخـش، صبـری بقایـی،. نـازی،محمـدزاده اصـل
 بررسـی عوامـل.)1389( . محمودرضـا،مدیـر روسـتا
مؤثـر بر جریان های سـرمایه خارجی در کشـورهای در
:5  شـماره،2  دوره، علـوم اقتصـادی.حـال توسـعه
.)1396( . سـید مرتضـی، افقه،. سـید امیـن،منصـوری
بررسـی اثرهـای متقابـل آزادی و حکمرانـی بر توسـعه
-2015 انسـانی (رویکرد داده های تابلویـی در دوره ی
، مطالعـات راهبـردی سیاسـت گذاری عمومـی.)1995
.135-155 :25  شـماره،7 دوره
.)1395( . میثم، سلاحورزی،. میرناصر،میرباقـری هیر
موانـع جـذب سـرمایه گذاری در حـوزه شـهری (مورد
، اقتصـاد و مدیریت شـهری.) اسـتان لرسـتان:مطالعـه
.101-114 :)17  شـماره اول (پیاپـی،سـال پنجم
 الزامـات سـرمایه گذاری.)1391( . حسـن،میرزاخانـی
 حمایت از کار و سـرمایه،خارجـی در سـال تولید ملـی
، بررسـی مسـائل و سیاسـت های اقتصـادی.ایرانـی
.93-112 ،8  و7 شـماره های
 نعمت، حسـین زاده،. رسـول، منتظـری،. رضـا،نثـاری
 راهبردهـای تأمیـن منابـع مالـی پایـدار.)1394(
 بـا تأکیـد بـر،شـهرداری تهـران در برنامـه پنجسـاله
 فصلنامـه اقتصاد.سیاسـتهای ابالغـی اقتصـاد مقاومتی
.109 -116 : شـماره یازدهـم،و مد يريـت شـهری
.)1395( . مهـدی، جلیلـی مهربانـی،. علـی،واعظـی
جایـگاه سـرمایه های خصوصـی در مدیریـت اقتصـاد
 شـماره های،16  سـال، مجله اقتصادی.پایـدار شـهری

Downloaded from ijurm.imo.org.ir at 11:33 IRST on Saturday February 29th 2020

Review of Administrative Sciences, No. 41, pp. 75-89.

The Attainment Of Sustainable Development. The Case

Fu¨nfgeld, H (2015).Facilitating local climate change adap-

of Masvingo Municipality, Zimbabwe. European Journal

tation through transnational municipal networks. Current

of Business and Management, 6(1): 129-136.

Opinion in Environmental Sustainability, 12:67–73.

Mascitelli, B., Chung, M (2008), Using sister city relation-

Indriati, N., Aryuni Yuliantiningsih, S, Mardianto, A.

ships to access the Chinese market trade law and policy,

Wismaningsih (2016). Model of Sister City cooperation

vol. 7, no. 2, pp. 203-215..

in order to improve regional development in Banyumas

Mitchel, L.A (1997). An assessment of the Sister Cities

Regency. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 No. 2, pp. 156-

International Program as an international public relations

163.

entity" (1997).Theses and Dissertations. 2093.

Intasi, W., Jaiborisudhi, W., Kaewkumkong, A., Chang-

Nganje, f (2016). Sub-state diplomacy and the foreign

klang, Ch (2013).Mukdahan – Suvannakhet Sister Cities:

policy-development nexus in South Africa. South African

the study of cultural factors that affect the appropriateness

Journal of International Affairs, 23(1): 1–20.

of the Sister City relationship-building policy between

Roldan, MDGZ (2018). Local Governments as Interna-

border towns in the Mekong sub-region. The Interna-

tional Players: Examining Town Twinning as a Mecha-

tional Journal of East Asian Studies: 50-65.

nism. Asian Association for Public Administration An-

Joenniemi, P., Sergunin, A. (2017). City-Twinning in IR

nual Conference, Advances in Social Science, Education

Theory: Escaping the Confines of the Ordinary. Journal

and Humanities Research, volume 191: 502-507.

of Borderlands Studies, 32(4): 443-458.

Shaw, Sh., Karlis, G (2002). Sister-city Partnerships and

Karaman, K (2013). Bridges of Heart: Town Twinning

Cultural Recreation: the Case of Scarborough, Canada

Protocols Between Turkey and Bosnia Herzegovina. In-

and Sagamihara, Japan, World Leisure Journal, 4: 44-50.

ternational University of Sarajevo: 197- 203.

Sitinjak, E., Sagala, S., Rianawati1, E (2014). “Opportunity

Levent, T.B., Kundak, S., Gulumser, A.A (2006). Euroci-

for Sister City Application to Support Resilience City. Re-

ties and their ‘sisters’: How are they close to each other?

silience Development Initiative, Working Paper Series, No.

46th European Congress of the European Regional Sci-

8 | May 2014: 5-17.

ence Association Enlargement, Southern Europe and the

Stern, R., Friendly, A (2017). Toronto and São Paulo: Cit-

Mediterranean August 30th-September 3rd, 2006 Volos,

ies and International Diplomacy. Urban Affairs Review:

Greece: 1-21.

1-30.

Liu, X., Hu, X (2018).Urban Networks Special Issue: Are

Tausendpfund, M., Schafer, L (2018). Town twinning and

‘Sister Cities’ from ‘Sister Provinces’? An Exploratory

political support. Local Government Studies, 44(4): 552-

Study of Sister City Relations (SCRs) in China. Netw Spat

576.

Econ

Yamin, M., Utami, A.T (2016). Towards Sister City Coop-

Makkonen, T., Weidenfeld, A (2016).Knowledge-based

eration between Cilacap and Mueang Chonburi District.

urban development of cross-border twin cities. Inter-

Innovation in Regional Public Service for Sustainability:

national Journal of Knowledge-Based Development

402- 405.

7(4):389-406.
Mandiyambira, R (2014). Navigating The Tides Towards

فصلنامه مديريت شهري
Urban Management
98  تابستان55 شماره
No.55 Summer 2019

226

