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 چکیده

سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی با  بررسی نقش کالنشهر تهران در بهینهدر مقاله پژوهشی حاضر، نویسنده به 

های؛ دیپلماسی عمومی  ای و در چارچوب تئوریک دربرگیرندۀ رویکردهای نظری حوزه رشته اتخاذ رویکرد میان

، شهر استراتژیک، نظریه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی و ارتباطات نای در قدرت نرم، ارتباطات استراتژیک

ای، شهر اطالعاتی آینده، پارادیپلماسی و دیپلماسی شهری پرداخته است. این پژوهش اکتشافی از نظر هدف  شبکه

آوری اطالعات از نوع تحقیق پیمایشی و  کاربردی، از نظر تحلیلی از نوع تحلیل همبستگی و از لحاظ شیوه جمع

ها و نمودارهای توزیع فراوانی،  ماری مانند جدولهای توصیفی آ مقطعی است. در این پژوهش، همچنین از روش

های استنباطی آماری مانند آزمون برازش توزیع کلموگروف ـ اسمیرنوف، شاپیرو ـ  های توافقی، و روش جدول

های آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس  ها مانند آزمون داری وجود اختالف در میانگین های معنی ویلک، آزمون

تری کروسکال ـ والیس، آزمون تساوی واریانس توکی، آزمون یو من ویتنی استفاده شده است. نتیجۀ نهایی ناپارام

سازی دیپلماسی ارتباطی  های کالنشهر تهران در راستای بهینه تحقیق حاکی از آن است که از کلیۀ ظرفیت

دهای اندکی در این راستا فعال برداری مناسبی انجام نگرفته است و تنها اقدامات و رون فرهنگی کشور بهره

باشند. همچنین این نتیجه حاصل شده است که یک رویکرد سیستماتیک نسبت به نقش کالنشهر تهران در  می

 دیپلماسی ارتباطی فرهنگی وجود ندارد.
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 بیان مسئله

های اخیر، موازنه روابط بین شهری در درون و برون مرزهای ملی تغییرات جدی  طی دهه

المللی؛ صادرات  های فراملی فرهنگی و گردشگری بین گذاری داشته است. در نتیجه، سرمایه

های  محصوالت و ایدهها و الگوها افزایش یافت و مردم،  محصوالت سینمایی، موسیقی، سبک

جایی هستند. پیوندهای بین  جدید با سرعتی زیاد بین شهرهای بزرگ جهان در حال جابه

سازند )آبراهام،  نوردند، یک شبکۀ جهانی را می های ملی را در می شهری معاصر که محدوده

ک که فریدمن بر ارتباطات بیرونی جهان شهر و وابستگی متقابل در ی (. در حالی 2: 2110

ای یا سلسله مراتبی تأکید داشته است، ساسن بر تأثیر ارتباطات فزاینده  ساختار شبکه

(. کاستلز با 99: 2112المللی بر ساختار درونی یک شهر واحد متمرکز شده است )ناپ،  بین

شناسی  عنوان ریخت ها را به ای و فضای جریان پذیرش شهر جهانی ساسن، مقوله جامعۀ شبکه

مثابه یک پدیدۀ  کند و شهر جهانی را نیز به جوامع در عصر اطالعات مطرح مینوین اجتماعی 

اند  کند که در آن مراکز شهری در یک شبکۀ جهانی به هم متصل شده ای تعریف می شبکه

های شهری و نیروهای تأثیرگذار  (. در نگاه کاستلز همچنین سخن از نظام0391)کاستلز، 

المللی  است که آینده شهر را به یک نظام بین« المللی اقتصاد شهری بین»فراکشوری خاصه 

شدن است تا ملی ماندن  زند؛ حالتی که توسعه در آن بیشتر مبتنی بر جهانی گره می

 )کاستلز، همان(. 

ها  وسیلۀ تعامل دولت اگر زمانی مسائل سیاست جهان به 0در این میان، به بیان جیمز روزنا

اند که از  دیگری در دستور کار سیاست جهان قرارگرفتهشد، اکنون مسائل وفصل می حل

ها در عصر (. کاهش نقش دولت99-99: 0392ها خارج است )روزنا،  صالحیت اقتدار دولت

های مختلف سیاسی، آفرینی فزایندۀ بازیگران فروملی در عرصه شدن موجب نقش جهانی

ران فروملی در عرصۀ سیاست ای که بازیگگونهاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است، به

هایی را در سیاست خارجی برای اند مسیرها و روشو ترجیح داده خارجی نیز ورود یافته

کار گیرند که در چارچوب پارادیپلماسی قابل تبیین است الملل بهتأثیرگذاری بر روابط بین

از پارادیپلماسی توان ابزاری کارآمد و سودمند (. دیپلماسی شهری را می019: 2101)ساسن، 

بنیان عنوان بازیگرانی خالق، هوشمند و دانششدن دانست که نقش شهرها را به در عصر جهانی

سازد المللی و ایجاد صلح و توسعه اقتصادی و فرهنگی در جهان آشکار میدر عرصۀ تعامل بین

                                                            
1 James Rosenau 
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های غیر  ازمانای، سهای منطقه(. در دوران کنونی، شهرها در کنار اتحادیه99: 2103)آکوتو، 

های دیپلماتیک ایفا میای را در تعاملهای فراملیتی نقش بسیار مهم و فزایندهدولتی و شرکت

عنوان شهرهای خالق با جلب ریزی الزم را برای معرفی خود بهکنند، مشروط بر آنکه برنامه

و آبادانی  های داخلی و خارجی در روند عمرانگذاری و مشارکت مردمی و جذب سرمایهسرمایه

 شهر و توسعۀ بازار گردشگری، با ارائه خدمات رفاهی به گردشگران خارجی معمول دارند. 

عنوان شکلی جدید از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی، ابزاری دیپلماسی شهری به

تراز ها(، به تعامل با کنشگر ان همویژه شهرداریاست که شهرها از طریق بازیگران شهری )به

المللی و اهمیت یافتن فزایندۀ نهادهای عمومی، پردازند و با توجه به تحوالت نظام بینمی

الملل برای تعامل، تقویت مذاکرات، توسعه و بهسازی نقشی عمده و کاربردی را در روابط بین

عنوان متولیان اصلی دیپلماسی شهری، ها بهکنند. در واقع، شهرداریها ایفا میروابط میان ملت

توانند همچون سایر نهادهای غیر دولتی در جهت دستیابی به حداکثر منافع در روابط  می

المللی و حل و فصل مسائل و معضالت شهری و رونق و های بیندیپلماتیک و ارتقای تعامل

: 2103توسعه اقتصاد شهری، نقش مؤثری را در حوزۀ دیپلماسی عمومی محقق سازند )آکوتو، 

توانند ضمن  وان یک نظام پویا و شخصیت مستقل سیاسی، میعن(. شهرها به059

های خواهرخواندگی با شهرهای مشابه، به تعامل سازنده با دیگر شهرهای جهان و جذب سرمایه

عنوان بازیگران غیر دولتی ها بهخارجی در چارچوب دیپلماسی شهری مبادرت ورزند. شهرداری

المللی، به دفاع از مواضع های بینتعامل رود به عرصهتوانند با و و نمایندگان افکار عمومی می

تر در امور المللی بپردازند و با ایفای نقش فعالهای بینگیریشهروندان خود در روند تصمیم

المللی از طریق گفتگو و مذاکره، همکاری و تعامل، فرهنگ صلح و آشتی را جایگزین جنگ بین

های  تر، شهرها زاییدۀ فرهنگند. مصنوعات و خالقیت دهو ستیز کنند. اما در یک رویکرد گستر

فرهنگی بشر عامل ظهور شهرهاست. شهر زاییدۀ نگرش فرهنگی به تولیدات بشری، اقتصاد و 

ترین متنی است که انسان  ترین و پیچیده شهر بزرگسایر رفتارهای اجتماعی بشر است. 

ویژه  شهرها بهشوند.  ست بشر ساخته مید ترین متنی هستند که به آفریند و کالنشهرها کالن می

عنوان مراکز فرهنگی و خالقیت  شهرهای بزرگ و با اهمیت جهان بیش از سه هزار است که به

اند که منابع انسانی و مادی  هایی بوده (. شهرها کانون2112شوند )مک آدامز،  شناخته می

ن، هنرمندان، موسیقی دانان، دانا شده است. هنرمندان، موسیقی ها در آنها انباشته می تمدن

معماران، فیلسوفان، دانشمندان و نویسندگان، مشتریان و یک نیروی کار ماهر همگی به شهرها 
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دلیل  اند. شهرهای جهان همچنین به شده با نیت دسترسی به این منابع به شهرها سرازیر می

کشور و سایر شهرهای نوعی تمایز فرهنگی با سایر نقاط یک  اند، به قوت اقتصادی که یافته

اند. از همین روست که نام شهرهای آتن، آمستردام، رم، وین، لندن، پاریس،  جهان هم رسیده

مادرید، استانبول )قسطنطنیه(، فلورانس، ونیز، میالن، بوداپست، بارسلونا، پراگ و برلین هنوز 

 (.039-002 :0393زاده،  کند )وارثی و تقی نمایی می های جهان رخ هم در صحنه فرهنگ

عنوان یک مهندسی  بایست به فرهنگ، همانند سیستم است و به مهندسی فرهنگ می

ای جامع و  سیستم نگریسته شود. بدین ترتیب در مهندسی فرهنگ، هدف، ارائه طرح و برنامه

های مختلف  ها در حیطه ها و فعالیت فراگیر همراه با نگاه و دیدی فرهنگی به تمامی حوزه

: 0392سی و اقتصادی است )میر، صالحی امیری، قیومی و عزیزآبادی فراهانی، اجتماعی، سیا

فرهنگی  (. با اتخاذ نگاه سیستمی به جایگاه فرهنگ شهرهای امروز جهان، استراتژی کالن029

های فرهنگی و نیز  دهد که فرهنگ، بسترهای فرهنگی، خالقیت خوبی نشان می کالنشهرها به

اند که زیربنا و  ای طراحی شده گونه تبادالت فرهنگی، جملگی به عنوان مرکز شناخته شدن به

های اقتصادی، تجاری، سیاسی و اجتماعی  های الزم برای فعالیت آورندۀ زمینه بستر اصلی فراهم

ترین  ها، فرهنگ همچنین مهم الملل و جهانی باشند. در این استراتژی کالنشهرها در سطح بین

ی انسجام در ساختار اصلی اجتماعی شهر، توسعه و رشد چارچوب زیربنایی، بستری برا

اقتصادی شهر، مشارکت مدنی فرهنگی، شهری و افزایش رفاه و تولید ارزش اقتصادی و ایجاد و 

 (. 0390سازد )خرازی آذر،  ها را فراهم می حفظ هویت

و  المللی شهری آنچه از تقاطع مباحث مرتبط با اهمیت شهرهای خالق، ضرورت روابط بین

شدن فرایندهای شهری با مباحث مرتبط با انواع دیپلماسی نوین اعم از دیپلماسی  جهانی

شود، بیش از  ای و دیپلماسی آموزش و دیپلماسی فرهنگی حاصل می عمومی، دیپلماسی رسانه

ای در عصر  دهندۀ آن است که دیپلماسی ارتباطی فرهنگی شهرها از اهمیت ویژه پیش نشان

 شده است. امروز برخوردار 

کنندۀ دیپلماسی فرهنگی عبارتند از: ترویج زبان و  از آنجا که عوامل تولیدکننده و یا تقویت

های متعالی، موقعیت ایدئولوژیکی، ارتباط دیپلماتیک مناسب و  ها و ارزش ادبیات، تبلیغ آرمان

سب از گیری منا گسترده، مناسبات و مبادالت فرهنگی، ارائه تصویر مطلوب از خود، بهره

های  ها و سیاست اطالعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک، طراحی و اتخاذ استراتژی

های  های تاریخی منفی، کسب جایگاه علمی پیشرفته و فنّاوری مقبول، زدودن ذهنیت
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دهی و کنترل افکار عمومی، قدرت نفوذ در  تکنولوژیکی، توانمندی اقتصادی باال، قدرت شکل

گستر و قدرت تولید و توزیع محصوالت  های خبری جهان ها، برخورداری از شبکه باورها و نگرش

المللی. همچنین برخورد مناسب و اتحاد  های بین ای متنوع به کشورها و نفوذ در رسانه رسانه

المللی، ارائه خدمات بشردوستانه، رعایت  های بین مواضع مقبول در برخورد با بحران

های  های سبز و محیط زیست، مشارکت در جنبش حمایت از جنبشاستانداردهای حقوق بشر، 

های دوستی با کشورهای مختلف، حضور  طلب و نیروهای حافظ صلح، تشکیل انجمن صلح

های فرهنگی در سطح وسیع در ایجاد و تقویت دیپلماسی  گسترده در جوامع فرهنگی و رایزنی

های غنی کشورها و  ی، ترکیبی از فرهنگ( و در واقع، این دیپلماسCha, 2013فرهنگی مؤثرند )

تحوالت فنّاوری جدید است. لذا ابزار این نوع دیپلماسی عبارت است از: مبادالت علمی 

المللی، مدیریت اطالعات، استفاده از ابزارهای  های خارجی، روابط عمومی بین المللی، کمک بین

ای )سونگ و کی  المللی رسانه ینالملل و حمایت پخش ب تجاری، نهادهای غیر دولتی، حقوق بین

 (.2102، 0کی

در مقالۀ پژوهشی حاضر، نویسنده با بررسی وضعیت روندهای دیپلماتیک فرهنگی فوق در 

کالنشهر تهران؛ ضمن اتخاذ رویکرد نظری ارائه شده در ابتدا و با درنظر داشتن مبانی تئوریک 

بررسی نقش کالنشهر تهران در دنبال آن است تا به  که در ادامه آورده خواهند شد، به

 سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی بپردازد.  بهینه

 مبانی تئوریک پژوهش

های زیر است  چارچوب تئوریک مقاله پژوهشی حاضر، دربرگیرندۀ رویکردهای نظری و تئوری

 شود: ای از هر نظریه آورده می که در ادامه، خالصه

 نای در قدرت نرم )ژوزف نای(.  -دیپلماسی فرهنگی وارتباطات-نظریه دیپلماسی عمومی 

  .)ارتباطات استراتژیک )روندا زهرانا، رها خرازی آذر 

  .)شهر شبکه ای؛ شهر اطالعاتی آینده، )مانوئل کاستلز 

  دیپلماسی شهری )هاکینگ(.  –پارادیپلماسی 

  .)شهر جهانی )جان فریدمن 

 لوریدا(. شهر خالق )ف 

                                                            
1 - Song and Qiqi 
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 های خالق )یونسکو(.  پروژه شبکه شهر 

 نظریۀ دیپلماسی عمومی استراتژیک؛ ارتباطات و فرهنگ )روندا زهرانا(

دیپلماسی عمومی صرفاً سطح ارتباط بین فرهنگ و دیپلماسی عمومی را دربرمی گیرد. فرهنگ 

پیش آمده است که آن را شود، بسیار کم  عنوان محصول یا ابزار درنظر گرفته می در درجه اوّل به

المللی یا  دهی به دیپلماسی عمومی و ارتباطات یک ملت در صحنۀ بین در حکم نیرویی برای شکل

عنوان یک محصول خود را در ادبیات مفصل  سیاسی درنظر بگیرند. درنظر داشتن فرهنگ به

 . (226 -220: 0393دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی نشان داده است )زهرانا، 

 نای در قدرت نرم  -دیپلماسی فرهنگی وارتباطات-نظریۀ دیپلماسی عمومی 

نای در میان اصطالحات مختلف در نظریه اش، اصطالح دیپلماسی عمومی )دیپلماسی مردم 

ای فراگیر شامل دوگونه دیپلماسی فرهنگی و نیز  گونه محور( را در مفهوم آمریکایی خود به

کار برده است که شامل انتشارات، تصاویر متحرک، مبادالت فرهنگی، پخش رادیو و  ارتباطی به

های  ها و جشنواره های مبادالت آموزشی و فرهنگی، آموزش زبان، نمایشگاه نامهتلویزیون، بر

باشد. او روش تأثیرگذاری  هنری و اعزام هنرمندان نمایشی و اجرایی به خارج از کشور می

ها و افکار عمومی مؤثر بر  های خصوصی بر نگرش افراد و گروه  مستقیم یا غیر مستقیم دولت،

نامد. در این رابطه او در  خارجی کشور دیگر را دیپلماسی عمومی می سازی در سیاست تصمیم

پیشبرد دیپلماسی عمومی به ارتباطات روزانه، ارتباطات استراتژیک و گسترش روابط پایدار با 

 (. 0399افرادکلیدی تأکید دارد )میلسن و همکاران، 

 ارتباطات استراتژیک

ی و شامب ترکیبی از سه سطح؛ استراتژیک، ارتباطات استراتژیک مبتنی بر دیپلماسی عموم

معنای  مفهومی، به( و در تعریف 090، 0393هاست )زهرانا،  ها و تاکتیک ابراستراتژیک، استراتژی

سازی اقدامات، تصاویر، گفتمان کالمی برای دستیابی به تأثیرات مطلوب  سازی و یکپارچه هماهنگ

 (. 32-22: 0393خرازی اذر، است )

ارتباطات استراتژیک، طرحی است که مجموعه عملکرد، رفتار، کردار، بینش و از همه 

المللی یک کشور یا کالنشهر در آن منعکس شده است. عملیاتی  تر تعهدات داخلی و بین مهم
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دارد، اما باید رنگ و چهره آن در   ـ نظامی که پشتوانه تحلیلی و استراتژیک قوی امنیتی

 (.20ای، غیرامنیتی و غیرنظامی ترسیم شود )همان:  یک رسانههای دیپلمات گفتمان

 ای؛ شهر اطالعاتی آینده )مانوئل کاستلز( شهر شبکه

عصراطالعات شکل جدیدی از شهر را ایجاد کرده که شهر اطالعاتی نام دارد. شهر اطالعاتی که 

های  انگیز بافت رغم تنوع شگفت در حال ظهور است، کپی دره سیلیکون نخواهد بود. البته به

های بنیادین مشترکی دارد. به نظر  فرهنگی و فیزیکی، توسعه فرافرهنگی شهر اطالعاتی ویژگی

ها سازمان  دلیل ماهیت جامعه نوین که بر مبنای دانش استوار است و پیرامون شبکه کاستلز به

ک فرایند ها تشکیل شده است، شهر اطالعاتی نه یک شکل، بلکه ی یافته و تا حدی از جریان

: 0391، 0ها ویژگی آن است )کاستلز، جلد  است؛ فرایندی که سلطه ساختاری فضای جریان

مکان نیست؛ این فضا  ها یک فضای بی فضای جریان(: »2116(. به بیان کاستلز )062

های ارتباطی دارد. ساختار و معنای فضای  های شبکه بندی قلمروی مرتبط با گره صورت

ای  گیرد، ولی به روابطی که پیرامون پردازش شبکه هر مکانی تعلق میها اکنون به  جریان

 (. 09: 0396)ودادهیر و صالحی، « شود شوند، اطالق می های خاص ارتباطی برساخته می جریان

 پارادیپلماسی

های فرو ملی در عرصۀ سیاست  آفرینی هویت معنای نقش پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازی، به

الملل، از اهمیتی  آنان، مستقل از حکومت مرکزی در عرصۀ روابط بین خارجی و مشارکت

ها و  رو که با توجه به فرسایش حاکمیت شدن برخوردار شده است. ازآن فزاینده در عصر جهانی

های مرکزی در حال کاهش و کارکرد  رنگ شدن مرزها، حدود و حیطۀ اختیارات حکومت کم

در چنین فضای افقی در حکمرانی جهانی مبتنی بر  های محلی در حال افزایش است. حکومت

حاکمیت چندسطحی، چندگانه و چندالیه، مشارکت بازیگران فروملی از جمله شهرها در 

توان به چارچوب دیپلماسی شهری رو به افزایش است. در زمرۀ واژگان معادل پارادیپلماسی می

المللی رشد بین دهندۀ روند روبه دیپلماسی چندالیه و دیپلماسی فروملی اشاره کرد که نشان

الملل است ای در مرکزیت امور بینهای محلی و منطقهشدن امور داخلی و قرار دادن نگرانی

 (. 92: 0993)هاکینگ، 
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 نظریۀ شهر جهانی فریدمن 

جان فریدمن نخستین قاعده تحلیلی بنیادی را برای مطالعه شهر در بافت موجود ارائه نمود 

را « شهر جهانی»در یک مقاله پژوهشی فرضیه  0996(. وی در سال 52: 2116)کیل، 

شهرهای »سازی نمود. فریدمن هفت مضمون مرتبط با هم را در مورد ماهیت و نقش  مفهوم

عنوان پایگاه اقتصادی دارد و  فهرست نمود. تفسیر فریدمن ریشه در ادراک شهر به« جهانی

هایی اقتصادی ـ اجتماعی در سازمان  نظام از نظر وی بیشتر نمودی از« شهرهای جهانی»

توان گفت شهرهای جهان سازمان یافته  (. بر این اساس، می22: 0995فضایی هستند )فریدمن، 

 پردازند. های اقتصاد جهانی به ایفای نقش می گاه ها یا گره عنوان کانون به

 نظریۀ شهر خالق فلوریدا

شهرها در عصر جهانی، متمرکز شده است آفرینی  نظریۀ شهر خالق فلوریدا نیز بر نقش

های رسیدن به  شده، یکی از گام که با توجه به مباحث مطرح( 0395، نورعلیعربیون، عبدی، )

باشد، اما  المللی شهر، رسیدن به استانداردهای شهر خالق می شهر جهانی و تأثیرگذاری بین

المللی نیازمند اقتصادی قدرتمند و متکی بر منابع  شهرها برای تأثیرگذاری در معادالت بین

ق، در عصر حاضر، اقتصاد شهرها را طبقه خالق با باشند. براساس نظریه شهر خال داخلی می

دسته کلی دارد که از جمله آنها  50صنایع خالق توسعه خواهند داد. صنایع خالق حدود 

توان رادیو و تلویزیون، صنعت چاپ و نشر، ادبیات، موسیقی، طراحی، تبلیغات، رسانه، تئاتر،  می

فروشی، گردشگری، صنعت  ت، عتیقهداری، صنایع ضبط، جواهرآال هنرهای تجسمی، موزه

دستی،  های فرهنگی هنری، صنایع های هنری، فستیوال و جشنواره ها و گالری ورزش، موزه

وگوی  ها و... را نام برد، اما یونسکو که صنایع خالق را سفیران گفت صنعت معماری، دانشگاه

ند؛ هفت شاخه، طراحی، دا آمیز، صلح پایدار و تحمل تنوع فرهنگی و اقتصاد نوین می مسالمت

های اصلی  عنوان شاخه دستی، صنایع خوراکی و سینما را به رسانه، ادبیات، موسیقی، صنایع

صنایع خالق برای رسیدن به شهر خالق و عضویت در شبکه شهرهای خالق مورد توجه قرار 

طۀ دهد که نق داده است. جوهره صنایع خالق )فرهنگی( را خالقیت هنری و فرهنگی شکل می

شود و البته این صنعت باید توان تبدیل دانش و منابع  مقابل صنایع فیزیکی محسوب می

فرهنگی را به کاال و خدماتی باارزش اقتصادی داشته باشد؛ این صنایع نه تنها با افزایش 
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دهند، بلکه حس مشارکت اجتماعی  مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی شهروندان را افزایش می

 (. 0391ر سطح جهانی را تقویت خواهند کرد )فلوریدا، و هویت مشترک د

 های خالق یونسکو پروژۀ شبکۀ شهر

های  هایی که فلوریدا مطرح کرده است، جنبه پروژه شهرهای خالق یونسکو عالوه بر شاخص

اجتماعی شهر و حضور پررنگ شهروندان را نیز از معیارهای اصلی خود قرار داده و بر اساس این 

تواند نقش اساسی را در بازسازی شهرها بازی کند و شهرهای  شده است که فرهنگ، میباور بنا 

هایی از قبیل تنوع  خالق باید توان جذب و نگهداری طبقۀ خالق را داشته باشند و شاخص

های عمومی، تسهیالت فرهنگی،  سبک زندگی، امکانات فراغتی و رفاهی، کیفیت محیط

شهر خالق  .داری محیط؛ نقش اصلی را در این موضوع دارندهای و پای های ورزشی حرف مجتمع

باید سه ویژگی خالقیت، فنّاوری و تساهل و تعامل را داشته باشد که خالقیت دربرگیرنده آن 

 ای دارند. گرایانه و نوآورانه های ابداع دسته از افرادی است که واقعاً اندیشه

المللی دانست که با  بین NGOن یک توا در نگاه کلی شبکه شهرهای خالق یونسکو را می

آمیز در  زیستی مسالمت المللی بین شهرها، آنها را به حرکت در جهت هم ایجاد همکاری بین

 کند.  المللی و توسعۀ پایدار شهری با محوریت فرهنگ تشویق می سطح بین

 هدف اصلی پژوهش

 سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی بررسی نقش کالنشهر تهران در بهینه

 اهداف فرعی پژوهش

المللی فرهنگی تهران در راستای ارتقای  های بین ها و فعالیت ها، همکاری ـ شناسایی برنامه

 دیپلماسی ارتباطی فرهنگی، 

 ـ شناسایی نهادهای فعال در دیپلماسی ارتباطی فرهنگی شهری تهران،

 ارتباطی فرهنگی، المللی شهری در راستای دیپلماسی  های بین های همکاری ـ بررسی برنامه

ـ بررسی حکمرانی، مدیریت شهری و سیاستگذاری کالنشهر تهران در راستای گسترش 

 دیپلماسی ارتباطی فرهنگی، 

المللی  های بین ـ بررسی وضعیت دیپلماسی ارتباطی فرهنگی شهر تهران براساس شاخص

 فرهنگی یونسکو، 

های دیپلماسی  ـ بررسی وضعیت دیپلماسی ارتباطی فرهنگی شهر تهران براساس شاخص

 فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 
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 سؤاالت پژوهش

المللی فرهنگی فعالی در راستای ارتقای دیپلماسی ارتباطی  های بین ـ شهر تهران چه فعالیت

 فرهنگی در دستور کار و در اقدام جاری دارد؟

 ر تهران از دیپلماسی ارتباطی فرهنگی مؤثری برخوردار است؟ـ آیا شه

 ـ تهران از طریق کدام نهادها در دیپلماسی ارتباطی فرهنگی شهری فعال است؟

منظور گسترش دیپلماسی  ـ آیا سیاستگذاری کالن، نظام حکمرانی و مدیریت شهری مطلوبی به

 ارتباطی فرهنگی شهر تهران جاریست؟

المللی فرهنگی  های بین ارتباطی فرهنگی شهر تهران براساس شاخصـ وضعیت دیپلماسی 

 یونسکو چگونه است؟

های دیپلماسی فرهنگی  ـ وضعیت دیپلماسی ارتباطی فرهنگی شهر تهران براساس شاخص

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور چگونه است؟

 روش پژوهش

لی؛ از نوع تحلیل همبستگی، از لحاظ ؛ کاربردی، از نظر تحلی این پژوهش اکتشافی، از نظر هدف

های این آوری دادهآوری اطالعات؛ از نوع تحقیق پیمایشی و مقطعی است. برای جمع شیوه جمع

 پارادیپلماسی؛ -0های  پژوهش، از پرسشنامه اقتباس شده بر اساس مبانی نظری حوزه

تباطات استراتژیک؛ ار - 5دیپلماسی فرهنگی؛  -0دیپلماسی شهری؛  -3ای؛  شهرهای شبکه -2

های روابط  شاخص -2الملل و فرهنگی کالنشهرها؛  المللی روابط بین های بین شاخص -6

های  شاخص -9المللی شهری؛  های برندینگ بین شاخص -9الملل فرهنگی یونسکو؛  بین

گرای شهر تهران مبتنی بر سند سوم توسعه شهر  سناریوهای آینده - 01شهرهای خالق؛ و 

 استفاده شده است.  0012-0399تهران 

 جامعۀ آماری

جامعۀ آماری این پژوهش عبارت است از همه مدیران و کارشناسان خبره چهار دستگاه اجرایی 

الملل شهر تهران و دیپلماسی فرهنگی کشور شامل؛ مرکز  فعال و اصلی در حوزه روابط بین

شاد اسالمی، سازمان فرهنگ و الملل شهرداری تهران، وزارت فرهنگ و ار ارتباطات و امور بین

 ارتباطات اسالمی و معاونت دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تشکیل شده است.

باشد که حجم طبقات آن به تفکیک عبارتند از؛  نفر می 059حجم جامعۀ آماری در مجموع 

 05می )نفر(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسال 00الملل شهرداری تهران ) مرکز ارتباطات و امور بین
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نفر( و معاونت دیپلماسی عمومی  90نفر(، رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی )

 نفر(. 09وزارت امور خارجه )

 گیری روش نمونه

شماری استفاده  دلیل محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، از روش تمام در این پژوهش، به

 شده است.

 حجم نمونه

اند )تمام شماری(، نیازی به  ه افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته شدهبا توجه به اینکه هم

 محاسبه حجم نمونه نبوده است. 

 032آوری شده  های جمع ها، تعداد نمونه آوری پرسشنامه با این حال پس از توزیع و جمع

طات و باشد؛ مرکز ارتبا های جامعۀ آماری به این ترتیب می دست آمد که به تفکیک طبقه نفر به

نفر(، رایزنان  05نفر(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ) 30الملل شهرداری تهران ) امور بین

نفر( و معاونت دیپلماسی عمومی وزارت امور  21فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی )

 نفر(. 03خارجه )

 های پژوهش قلمرو

الملل و دیپلماسی شهری مبتنی بر  بینقلمرو موضوعی این پژوهش عبارت است از حوزه روابط 

ای و شهرهای خالق، و دیپلماسی فرهنگی و  های ارتباطات استراتژیک، ارتباطات شبکه دیدگاه

شود. همچنین قلمرو  را شامل می 0399قلمرو زمانی آن نیز اردیبهشت ماه تا پایان مهرماه 

 آماری پژوهش( است. مکانی این پژوهش کالنشهر تهران )چهار حوزه یادشده در جامعۀ

 های آماری انجام محاسبات  روش

ها و نمودارهای توزیع فراوانی،  های توصیفی آماری مانند جدول در این پژوهش، از روش

های استنباطی آماری مانند آزمون برازش توزیع کلموگروف ـ  های توافقی، و روش جدول

ها مانند  داری وجود اختالف در میانگین های معنی ، آزمون2ویلک  ، شاپیرو ـ0اسمیرنوف

                                                            
1 - Kolmogorov-Smirnov. 
2 - Shapiro-Wilk. 
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، آزمون 2، آنالیز واریانس ناپارامتری کروسکال ـ والیس0طرفه های آنالیز واریانس یک آزمون

 .استفاده شده است 0، آزمون یو من ویتنی3تساوی واریانس توکی

 ها و پردازش ابزار گردآوری داده
شده بر اساس مبانی نظری  وهش، از پرسشنامۀ اقتباسهای این پژآوری دادهبرای جمع

های مطرح در قسمت روش تحقیق همین مقاله( و بااعمال تغییراتی برای سازگار شدن  )حوزه

 IBM SPSSافزار  ها باموضوع و جامعۀ آماری تحقیق استفاده شده است. همچنین از نرم سوال

 فاده شده است.برای انجام محاسبات آماری این پژوهش است 25نگارش 

 ها  آوری داده روش جمع
صورت حضوری )شبه مصاحبه( انجام شده است.  ها با استفاده از پرسشنامه و به آوری داده جمع

ها  آوری داده صورت حضوری اقدام به جمع به این صورت که پژوهشگر )یا نماینده ایشان( به

 ت وجود ندارد.در بین مشاهدا 5های گمشده همین دلیل، داده نموده است. به

 روایی 
های مورد نظر، پرسشنامه اوّلیه با  گیری برای سنجش خصیصه به منظور کسب روایی ابزار اندازه

نفر متخصص خبره و استادها مطرح که  0کمک استادها راهنما و مشاور طراحی و با اخذ نظر 

ستراتژیک، دیپلماسی الملل و دیپلماسی شهری، ارتباطات ا دارای تجربه مؤثر در حوزه روابط بین

 فرهنگی و شهرهای خالق؛ بازبینی شد و تغییرات مورد نظر ایشان و اصالحات اعمال شد.

 پایایی 

 ها پرسشنامه در حالت کلی و به تفکیک مؤلفه به قرار زیر است:  پایایی مؤلفه

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 132 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 132 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.739 100 

                                                            
1 - One Way ANOVA. 
2 - Kruskal-Wallis One Way ANOVA. 

3 - Tukey HSD Test. 

4 - Mann-Whitney U Nonparametric Test. 

5 - Missing Values. 
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باشند با مشکل پایایی  % می21، که کمتر از مقدار 02و  0های  با توجه به جدول زیر، مؤلفه

 اند. دست آمده حد قابل قبول بهها در  اند. سایر مؤلفه رو شده روبه

 عنوان مؤلفه
آلفا کرونباخ 

(α.) 

 13239  کل

 13693 باشد. المللی شهری می های بین ها، مجامع و برنامه تهران از اعضای فعال سازمان 0

2 
المللی فرهنگی تهران با شهرهای خواهرخوانده خود در حد مطلوب  همکاری بین

 است.
13292 

0 

شورای شهر تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، وزارت شهرداری تهران، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در عرصۀ 

 دیپلماسی فرهنگی شهری فعالیت مستمر و مؤثر دارند.

13906 

02 
ی المللی علم آفرینی فعالی در مجامع بین تهران در راستای دیپلماسی فرهنگی، نقش

 ای دارد. ـ پژوهشی، فرهنگی، شهری، ارتباطاتی و رسانه
13330 

 13220 المللی فعال است. های دیپلماسی فرهنگی در سطوح بین تهران در تمامی عرصه 05

 13291 المللی عملکرد جامعی دارد.  سازی شهری بین های مختلف برند تهران در تمامی جنبه 02

09 
های مستمر در محورهای مختلف دیپلماسی فرهنگی  فعالیتها و  تهران دارای برنامه

 شهری است.
13902 

09 

ها و  المللی، برنامه تهران در راستای رسیدن به شهر جهانی و تأثیرگذاری بین

های اجرایی جامعی برای رسیدن به استانداردهای شهر خالق طراحی و  سیستم

 اعمال کرده است.

13295 

21 
دیپلماسی فرهنگی شهر تهران، مبتنی بر ارتباطات استراتژیک ماهیت ارتباطات در 

 است.
13919 

20 
منظور تأثیرگذاری بر افکار  های دیپلماسی عمومی فرهنگی به تهران دارای برنامه

 عمومی جهانی است.
13290 

22 
های  ای است و در آن فضای جریان دیپلماسی فرهنگی تهران ارتباطی و فراشبکه

 و اجتماعی و سیاسی بر فضای مکانی شهر غالب است. اقتصادی، فرهنگی
13236 

23 
های موردتاکید دیپلماسی فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی،  شهرتهران درحوزه

 درراستای دیپلماسی فرهنگی فعال است.
13261 

20 

های مورد تأکید دیپلماسی فرهنگی وزارت  شهر تهران عالوه بر فعالیت در حوزه

المللی سازمان یونسکو نیز  های روابط فرهنگی بین ارشاد اسالمی، در حوزهفرهنگ و 

 فعال است.

13969 

 اند محاسبه نشده است. هایی که از یک سؤال تشکیل شده * شایان ذکر است مقدار آماره آلفا برای مؤلفه
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 های پژوهش یافته

 شناختی( های توصیفی )جمعیت یافته

 پاسخ دهندگان به تفکیک سازمان محل خدمت(: توزیع فراوانی 1-4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

ت
دم

 خ
ل

مح
ن 

زما
سا

 

 25.8 25.8 34 شهرداری تهران

 37.1 11.4 15 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 90.2 53.0 70 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 100.0 9.8 13 وزارت امور خارجه

  100.0 132 جمع

 
 دهندگان به تفکیک سازمان محل خدمت (: توزیع فراوانی پاسخ1-4نمودار

 دهندگان به تفکیک تحصیالت (: توزیع فراوانی پاسخ3-4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

ت
یال

ص
تح

 

 13.6 13.6 18 کارشناسی

 81.8 68.2 90 کارشناسی ارشد

 93.9 12.1 16 دکترا

 100.0 6.1 8 حوزوی

  100.0 132 جمع
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 (: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیالت3-4نمودار 

 ها )درصد(. به تفکیک سؤاالت پرسشنامه (. توزیع فراوانی پاسخ4-4جدول 

ف
دی

ر
 

 سؤال
کامالً 

 موافق
 موافق

بی 

 نظر
 مخالف

کامالً 

 مخالف

 باشد. اعم از: المللی شهری می بینهای  ها، مجامع و برنامه تهران از اعضای فعال سازمان

 9333 0136 331 035 035 (.OICCهای اسالمی ) سازمان شهرها و پایتخت 0

2 
های محلی متحد  سازمان شهرها و حکومت

(UGLG.) 
2935 0336 339 236 0535 

 0139 3133 533 331 2135 (.Metropolisسازمان متروپولیس ) 3

0 
-UNمتحد )برنامه اسکان بشر سازمان ملل 

HABITAT.) 
2032 939 2335 139 0032 

 0935 639 339 639 3030 (.UNDPبرنامه توسعه سازمان ملل متحد ) 5

 2931 0239 131 331 630 (.Asian Mayors Forumمجمع شهرداران آسیایی ) 6

 6239 0136 331 236 0539 (.Mayors for Peaceمجمع شهرداران برای صلح ) 2

 المللی فرهنگی تهران با شهرهای خواهرخوانده خود در حد مطلوب است. اعم از: بینهمکاری 

9 
شهرهای  -در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز 

 -دوشنبه، بیشکک، تفلیس
3239 939 2232 233 2233 

 6030 533 3133 131 131 -شهر لس آنجلس–در آمریکای شمالی  9

01 
برازیلیا، کاراکاس، شهرهای  -در آمریکای التین 

 -هاوانا
2931 639 0932 639 0132 

 0632 939 3039 236 3030 -شهرهای صنعا، پرتوریا، خارطوم -در آفریقا  00

 5139 0136 0030 035 0932 -شهرهای پاریس، سارایوو، بوداپست، مینسک -در اروپا  02

03 
شهرهای کابل، بغداد،  -در کشورهای همسایه 

 -آنکارا، مسکواستانبول، 
6230 933 639 0239 939 

00 
شهرهای پکن، -در منطقه آسیای جنوب شرقی 

 -هانوی و سئول
3030 0230 3039 339 0932 
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 ها )درصد(. به تفکیک سؤاالت پرسشنامه (. توزیع فراوانی پاسخ4-4دول ادامه ج

ف
دی

ر
 

 سؤال
کامالً 

 موافق
 موافق

بی 

 نظر
 مخالف

کامالً 

 مخالف

05 

المللی فرهنگی تهران با شهرهای دارای  بینهمکاری 

نامه همیاری اعم از شهر کویت کویت؛ سن  پیمان

پترزبورگ روسیه و میالن ایتالیا، در حد مطلوب 

 است

5939 630 0030 533 0030 

 های زیر در عرصۀ دیپلماسی فرهنگی شهری فعالیت مستمر و مؤثر دارند: سازمان

 339 2032 236 2032 0632 شهرداری تهران 06

 5533 139 2032 0230 233 شورای شهر تهران 02

 0539 035 236 0939 5331 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 09

 139 035 131 930 9936 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 09

 2231 131 0532 035 933 وزارت امور خارجه ـ معاونت دیپلماسی عمومی 21

20 
المللی در دیپلماسی  نهادهای بینتهران از طریق 

 چند جانبه فرهنگی فعال است
0232 639 131 2931 0230 

22 

های  المللی و سازمان تهران از طریق ادارات بین

فراملی نهادهای فرهنگی و شهری دردیپلماسی 

 فرهنگی فعال است

331 035 131 233 9332 

23 

تهران در حوزه دیپلماسی فرهنگی دارای 

کالن و مشخص مدیریت شهری و سیاسگذاری 

 راهبردها و راهکارهای اجرایی است

3630 939 131 0932 3030 

20 
های الزم در حوزۀ سیاستگذاری و  تهران زیرساخت

 های مختلف دیپلماسی فرهنگی را دارد اجرای برنامه
3030 331 035 939 5035 

25 

های قانونی و روندهای حکمرانی شهر تهران  ظرفیت

سیاستگذاری و اعمال دیپلماسی فرهنگی منظور  به

 مطلوب است

2232 3630 131 930 3039 

26 

المللی فرهنگی  تهران اقدام به تأسیس نهادهای بین

در راستای دیپلماسی شهری تهران در سایر شهرهای 

 جهان نموده است

0136 533 131 0239 2032 

22 

المللی با  های بین تهران دارای فرهنگستان

مستمر و مطلوب در راستای دیپلماسی  های فعالیت

 فرهنگی شهری است

533 630 630 0336 6939 

 آفرینی فعالی در مجامع زیر دارد: تهران در راستای دیپلماسی فرهنگی، نقش

 0132 0030 331 236 3039 المللی مجامع علمی ـ پژوهشی بین 29

 2032 0136 233 339 6230 المللی مجامع فرهنگی بین 29



  222 سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی نقش کالنشهر تهران در بهینه

 

 ها )درصد(. به تفکیک سؤاالت پرسشنامه (. توزیع فراوانی پاسخ4-4دول ادامه ج

ف
دی

ر
 

 سؤال
کامالً 

 موافق
 موافق

بی 

 نظر
 مخالف

کامالً 

 مخالف

 3930 035 131 236 0935 المللی مجامع شهری بین 31

 5939 639 035 533 2335 المللی ای بین مجامع ارتباطات و رسانه 30

32 

های  های شهری و دیپلمات ارتباطات مقامتعامالت و 

فرهنگی در راستای دیپلماسی فرهنگی تهران در حد 

 مطلوب است

2032 233 233 331 6932 

33 
های مختلف  اطالع رسانی، تولید و توزیع دانش حوزه

 المللی مطلوب است فرهنگی تهران در سطح بین
2335 2135 035 339 0232 

 المللی فعال است. اعم از: دیپلماسی فرهنگی در سطوح بینهای  تهران در تمامی عرصه

30 
المللی  دهی به افکار عمومی بین سازی و جهت هنجار

 المللی های فرهنگی در سطح بین در حوزه
0032 930 0939 533 2531 

 5035 0030 131 939 2032 ایجاد روابط پایدار فرهنگی با سایر شهرهای جهان 35

 0239 339 2335 339 5630 ارتباطات مردمی با سایر شهرهای جهانتعامالت و  36

32 
تعامالت و ارتباطات مردمی با شهرهای مذهبی 

 جهان
6239 2935 131 035 630 

 6030 930 331 639 0932 های فرهنگی در شهرهای جهان اجراء برنامه 39

 2939 0136 131 2635 3030 تبادل آثار فرهنگی با شهرهای جهان 39

01 
المللی و  ای بین تهران در حوزه دیپلماسی رسانه

 های مؤثر است جهانی دارای برنامه
3239 2935 131 639 2539 

 المللی عملکرد جامعی دارد. اعم از: سازی شهری بین های مختلف برند تهران در تمامی جنبه

00 

برنامه برندینگ شهری تهران به معیار اصلی 

استراتژیها، روندها و فرایندهای ها، سناریوها،  سیاست

انداز  کاری سیستم شهر تبدیل شده است و این چشم

های  ها و استراتژی برند شهری تهران است که فرایند

عنوان  انداز بلندمدت، به دیگر در شهر را در یک چشم

 کند چراغ راهنمای شهر هدایت می

0230 0030 3030 339 3536 

02 

برندینگ شهری، در کنار جایگاه و اهمیت استراتژی 

های اقتصادی، مالی، اجتماعی،  سایر استراتژی

سیاسی، فرهنگی و... دیده شده و طراحی و اجراء 

 شود می

630 0030 3239 139 0139 

03 

فرهنگ سازمانی شهر تهران رویکردها و استراتژیهای 

فرهنگی و برنامه برندینگ شهری را حمایت و تقویت 

 کند می

0136 331 0932 630 3030 
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 ها )درصد(. به تفکیک سؤاالت پرسشنامه (. توزیع فراوانی پاسخ4-4دول ادامه ج

ف
دی

ر
 

 سؤال
کامالً 

 موافق
 موافق

بی 

 نظر
 مخالف

کامالً 

 مخالف

00 

عالوه بر سیستم حکمرانی شهری تهران، پیشتازان 

های دیگر شهر، برای حرکت  دیگری در سیستم

شهر تهران آگاه سوی برندینگ  همسو و هم افزا به

اند و در حال همکاری  شده، آموزش داده شده

 منسجم با هم و با حکمرانی شهر تهران هستند

139 933 0139 533 0032 

05 

های کاری  بین مدیریت برند شهری و سایر سازمان

سیستم شهر تهران، ارتباطات مؤثر، باز و نیز همکاری 

 نزدیک وجود دارد

339 233 0232 639 3930 

06 

عنوان دارایی اصلی و  بر روی منابع انسانی توانمند به

نقطه اتکاء و ظهور و ارتقای برند شهری تهران حساب 

شده است. و در هنگام استخدام منابع انسانی، به 

هماهنگی، تعهدات و دانش آنها، باورهایشان، 

شخصیتشان، ارزشهایشان و هماهنگی این عناصر با با 

 رند شهر توجه شده استها، شخصیت و هویت ب ارزش

331 630 0336 139 2635 

02 

در سیستم شهری تهران، سیستم ارزیابی ایجاد شده 

صورت مداوم روند برندینگ و استراتژی و  است تا به

سناریوهای برندینگ شهری با سایربرندهای شهری 

رقیب و مشابه مقایسه شود و به نقاط ضعف، نقاط 

با یک تحلیل درست های آن  ها و توانایی قوت، ضعف

در یک محیط واقعی مقایسه شود. و در عمل از این 

انداز برند شهر تهران بهره  تجربه در راستای چشم

 گرفته شود

035 0030 2335 533 5233 

09 

به هنگام افزودن روندها و فرایندهای نوین کاری، 

های نوین به فعالیت شهر تهران،  سناریوها و استراتژی

نگی و با چینش هم افزاینده با برند این کار در هماه

شهر تهران و با تعریف ارتباطات میان برند شهری 

 تهران و میکروبرندهایش تعریف شده است

139 233 2233 0230 5236 

 های مستمر در محورهای مختلف دیپلماسی فرهنگی شهری است: ها و فعالیت تهران دارای برنامه

09 
های حافظ  برنامهدر حوزۀ سیاستگذاری و اجراء 

 محیط زیست جهانی
933 331 933 139 2935 

51 
در راستای تبادالت آموزشی، تخصصی، علم، 

 پژوهشی و دانشگاهی
3536 930 0632 933 3133 
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50 
در مسیر جذب نخبگان علمی، پژوهشی و فرهنگی 

 سایر کشورها
0539 0030 2135 933 0139 

52 
در عرصه معرفی آداب و رسوم تهرانیان در حوزه 

 الملل روابط بین
2233 035 139 630 6030 

53 
المللی و تهرانگردی  در حوزه جذب توریسم بین

 المللی بین
0632 035 139 236 0339 

های اجرایی جامعی برای  ها و سیستم المللی، برنامه تهران در راستای رسیدن به شهر جهانی و تأثیرگذاری بین

 رسیدن به استانداردهای شهر خالق طراحی و اعمال کرده است. به شرح زیر:

50 
استراتژی کالن اقتصاد شهر تهران مبتنی بر صنایع 

 تهران استخالق و حاصل فعالیت طبقه خالق شهر 
0230 0336 2032 236 0132 

55 
های فرهنگی شهر تهران در  بر جسته کردن دارایی

 سطح جهانی
2335 2231 630 533 0332 

56 

های  عنوان یکی از شاخصه قرار دادن خالقیت به

توسعه اقتصاد محلی و تربیت بازیگران فرهنگی در 

 اقتصاد جهانی

236 0030 3239 139 3930 

52 
طریق تبادل دانش و تجربه شهرها در  نوآوری از

 المللی سطح بین
2335 035 331 533 6336 

 6932 035 0239 933 630 عرضه محصوالت فرهنگی در بازارهای ملی و جهانی 59

59 
های جدید برای رشد و ارتقای صنایع  ایجاد فرصت

 خالق از طریق همکاری با دیگر شهرهای دنیا
233 933 0132 630 0332 

61 
برداری از  بهبود دسترسی به مشارکت فرهنگی و بهره

 صنایع فرهنگی در گستره شهر تهران
2335 3030 139 0030 3133 

60 
های توسعه  پیوند فرهنگ و صنایع خالق به برنامه

 شهری تهران
630 0336 2032 639 0932 

 استراتژیک است به این معنا که:ماهیت ارتباطات در دیپلماسی فرهنگی شهر تهران، مبتنی بر ارتباطات 

 3239 930 0535 331 035 های ارتباطات تعاملی است مبتنی بر مدل 62

63 
های فراملی و نیز  در چارچوب اعتماد کامل در محیط

 شود دیپلماتیک انجام می
331 233 2233 0336 5339 

60 
های همسو و هم افزا با کلیه  در چارچوب تالش

 درگیر با دیپلماسی فرهنگی استها و نهادهای  دستگاه
035 930 3930 639 0332 

65 
متنبی بر دیپلماسی عمومیست و نه تبلیغات سیاسی 

 و پروپاگاندا
035 0932 131 035 2539 
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 6532 930 2232 139 233 رشد فراگیر است دارای تداوم مستمر و روند روبه 66

 2233 0239 035 2233 3030 آورنده درک عمیق فرهنگی از تهران است فراهم 62

69 
حاصل یک چرخه ارزیابی، بازبینی و بازطراحی مداوم 

 است
131 131 139 930 9132 

69 
انداز قابل  مشخص و چشمگرا، دارای هدف  آینده

 دست یافتنی است
035 035 139 131 9332 

 منظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی است: های دیپلماسی عمومی فرهنگی به تهران دارای برنامه

21 
برنامه دیپلماسی فرهنگی تهران فراگیر و شامل 

 دوگونه دیپلماسی فرهنگی و نیز ارتباطی است
2539 2135 131 131 5339 

20 

استراتژی دیپلماسی فرهنگی تهران مبتنی بر 

تأثیرگذاری مستقیم یا غیر مستقیم حکمرانی 

ها و افکار  های خصوصی بر نگرش افراد و گروه  شهری،

سازی درسیاست خارجی  عمومی مؤثر بر تصمیم

 شهرهای دیگر جهان طراحی و اعمال شده است

639 035 131 2231 6632 

22 

دیپلماسی عمومی فرهنگی تهران بر استراتژی 

ارتباطات روزانه، ارتباطات استراتژیک وگسترش 

روابط پایدار با افراد کلیدی در حوزه فراملی تأکید 

 دارد

2335 0939 331 0030 0332 

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و  ای است و در آن فضای جریان دیپلماسی فرهنگی تهران ارتباطی و فراشبکه

 های زیر است: بر فضای مکانی شهر غالب بوده و دارای ویژگی سیاسی

23 

تهران در دیپلماسی ارتباطی خود منفعت بیشتر را 

در تبادل بیشتر اطالعات با سایر شهرهای جهان 

 بیند می

035 939 339 0632 6532 

20 

دیپلماسی ارتباطی فرهنگی تهران مبتنی 

فضای ای و  بررویکردهای شهراطالعاتی، شبکه

های جهانی از قبیل نظام مبادالت اطالعات،  جریان

های  سرمایه و قدرت درعرصه جهانی ومبتنی برشبکه

 شود. اطالعات و ارتباطات نوین طراحی و اعمال می

533 939 0539 2931 0139 

25 

تهران، شهری جهانی است زیرا کارکردهای 

ای از  کننده اقتصاد جهانی را در شبکه هدایت

ها و مراکز پردازش اطالعات همساز را  ریگی تصمیم

 کند فراهم می

630 233 131 2931 6336 
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26 

ای با شهرهای دیگر جهان،  تهران شهری است شبکه

اند. به این  شبکۀ جهانی به هم متصل شدهدر یک 

المللی شهر تهران به نظام  معنا که اقتصاد بین

المللی گره خورده است و توسعه در آن بیشتر  بین

 شدن است تا ملی ماندن. مبتنی بر جهانی

131 533 139 0932 2539 

22 

شهر تهران در هر دو فضای کالبدی و الکترونیکی باز 

شده است و تأثیرات تکاملی و تعریف و باز ترسیم 

هایی چند  انقالبی فنّاوری اطالعات و ارتباطات، شکل

های شهری آن را  ای شده، در نظام مرکزی و فراشبکه

 موجب شده است.

131 131 0136 639 9236 

های مدیران و کارشناسان خبره نهادهای دست اندرکار دیپلماسی ارتباطی  براساس دیدگاه

 )جامعه آماری پژوهش(:فرهنگی کشور 

المللی فرهنگی تهران با شهرهای دارای  همکاری بین»درصد پاسخگویان با مؤلفه 5035ـ 

نامه همیاری اعم از شهر کویت کویت؛ سن پترزبورگ روسیه و میالن ایتالیا، در حد  پیمان

درصد پاسخگویان 630درصد آنها موافق مؤلفه فوق؛ 0030کامالً موافق؛ « مطلوب است

درصد 0336اند. در این میان  درصد آنها کامالً مخالف این مؤلفه بوده0030مخالف آن و 

 پاسخگویان درباره این مؤلفه اظهار بی نظری کرده اند.

المللی در دیپلماسی چند جانبه  تهران از طریق نهادهای بین»درصد پاسخگویان با مؤلفه 0230ـ 

درصد پاسخگویان 29آنها موافق مؤلفه فوق؛  درصد0230، کامالً موافق؛ «فرهنگی فعال است

 اند.  درصد آنها کامالً مخالف این مؤلفه بوده0230مخالف آن و 

های فراملی  المللی و سازمان تهران از طریق ادارات بین»درصد پاسخگویان با مؤلفه 3ـ تنها 

درصد 035، کامالً موافق و تنها «نهادهای فرهنگی و شهری دردیپلماسی فرهنگی فعال است

اند. این در حالی است که تقریباً اکثر پاسخگویان یعنی  آنها با این مؤلفه موافق بوده

درصد آنها اعالم مخالفت با مؤلفه فوق را 233درصد آنها با مؤلفه فوق کامالً مخالف و 9332

 اند.  اعالم داشته
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هنگی دارای تهران در حوزه دیپلماسی فر»درصد پاسخگویان با مؤلفه 3236ـ در حالیکه 

کامالً « سیاسگذاری کالن و مشخص مدیریت شهری و راهبردها و راهکارهای اجرایی است

درصد از آنها با 3030اند؛ به نسبتی تقریباً برابر  درصد آنها اعالم موافقت نموده0336موافق و 

با درصد آنها با اعالم مخالفت با مؤلفه فوق؛ در طیف مخالفان 0932اظهار کامالً مخالف و 

 این مؤلفه قرار دارند.

های الزم در حوزۀ سیاستگذاری و اجراء  تهران زیرساخت»درصد پاسخگویان با مؤلفه 3133ـ 

درصد آنها موافق مؤلفه 639موافق؛ کامالً  «های مختلف دیپلماسی فرهنگی را دارد برنامه

اند.  ه بودهدرصد آنها کامالً مخالف این مؤلف5035درصد پاسخگویان مخالف آن و 939فوق؛ 

 درصد پاسخگویان درباره این مؤلفه اظهار بی نظری کرده اند.035در این میان تنها 

منظور  های قانونی و روندهای حکمرانی شهر تهران به ظرفیت»ـ در اظهارنظر درباره مؤلفه 

درصد آنها با مؤلفه فوق 0132، «سیاستگذاری و اعمال دیپلماسی فرهنگی مطلوب است

درصد آنها اعالم کامالً موافقت نمودند. این در حالی است که 0939و  اعالم موافقت

 اند.  درصد آنها مخالف بوده930درصد آنها با مؤلفه فوق کامالً مخالف و 3039

المللی فرهنگی در راستای  تهران اقدام به تأسیس نهادهای بین»ـ اکثر پاسخگویان با مؤلفه 

اند. این در  کامالً مخالف بوده« هان نموده استدیپلماسی شهری تهران در سایر شهرهای ج

درصد آنها هم با اعالم مخالفت، در طیف مخالفان این نظر قرار دارند. 0239حالیست که 

 اند.  درصد آنها کامالً موافق بوده930درصد با آن موافق و 639تنها 

های مستمر و  فعالیتالمللی با  های بین تهران دارای فرهنگستان» ـ اکثر پاسخگویان با مؤلفه 

درصد اعالم مخالفت 6939معادل « مطلوب در راستای دیپلماسی فرهنگی شهری است

درصد آنها کامالً 533اند. در این میان  درصد نیز با آن مخالف بوده0030اند و  کامل کرده

 درصد آنها نسبت به آن بی نظر بوده اند.533درصد آنها موافق و 630موافق، 

های فرهنگی در  های شهری و دیپلمات تعامالت و ارتباطات مقام»ن با مؤلفه ـ اکثر پاسخگویا

درصد اعالم مخالفت 6932معادل « راستای دیپلماسی فرهنگی تهران در حد مطلوب است

درصد آنها کامالً موافق، 22اند. در این میان  درصد نیز با آن مخالف بوده3اند و  کامل کرده

 د آنها نسبت به آن بی نظر بوده اند.درص233درصد آنها موافق و 035

اطالع رسانی، تولید و »درصد آنها مخالف مؤلفه  339درصد پاسخگویان کامالً مخالف و 0232ـ 

اند.  بوده« المللی مطلوب است های مختلف فرهنگی تهران در سطح بین توزیع دانش حوزه
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نها نسبت به این مؤلفه درصد آ035درصد کامالً موافق و 0939درصد موافق، 25در این میان 

 اند.  اظهار بی نظری کرده

های مورد تأکید دیپلماسی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در  جدول: شهر تهران در حوزه

 راستای دیپلماسی فرهنگی فعال است

 

های  ، از شاخص«های حوزه سینمایی فعالیت»درصد(. تنها با مؤلفه  2635اکثر پاسخگویان )

عنوان عرصه فعال شهر تهران  فرهنگی مورد تأکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دیپلماسی

تا  00اند. کمتر از نیمی از آنها )بین  در حوزه دیپلماسی فرهنگی اعالم نظر کامالً موافق داشته

های  المللی تهران در راستای دیپلماسی فرهنگی در حوزه درصد(، با فعالیت بین 09

های  حوزه رسانه»، «حوزه ورزش و تربیت بدنی»، «گی، معارف و تبیین دینیهای فرهن فعالیت»

 اند.  ، اعالم کامالً موافقت کرده«حوزه میراث فرهنگی»و « جمعی سمعی و بصری

ها )شامل حوزه چاپ و نشر کتاب و نشریات  در این میان پاسخگویان تقریباً در سایر حوزه

های فرهنگی و هنری،  ای عمومی مراکز و مجتمعه های مربوط به کتابخانه ادواری، حوزه

های تئاتر و هنرهای نمایشی، حوزه موسیقی، حوزه هنرهای تجسمی، حوزه گردشگری،  حوزه

های فرهنگی خارج از  حوزه ادبیات و زبان فارسی، حوزه ورزش و رویدادهای ورزشی، فعالیت

المللی در راستای دیپلماسی  های بین کشور( مخالف این ایده هستند که شهر تهران فعالیت

 فرهنگی دارد.
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های مرتبط با  فعالیت»پاسخگویان با فعالیت دیپلماسی فرهنگی شهر تهران در حوزه 

 اعالم موافقت نداشته اند.« طبیعت

های مورد تأکید دیپلماسی فرهنگی وزارت فرهنگ و  جدول: شهر تهران عالوه بر فعالیت در حوزه

 المللی سازمان یونسکو نیز فعال است روابط فرهنگی بین های ارشاد اسالمی، در حوزه

 
 ( با شاخص فعال بودن  9333تقریبا اکثر پاسخگویان ،)نهادهای محلی فرهنگی شهر »درصد

المللی این  های روابط فرهنگی بین ، از شاخص«المللی تهران با دسترسی و ارتباطات بین

اند. این پاسخگویان در   مخالف نمودهشهر در راستای دیپلماسی فرهنگی اعالم نظر کامالً

های مورد تأکید یونسکو )شامل: فعالیتهای رادیویی و تلویزیونی،  ارتباط با سایر شاخص

مبادالت فرهنگی، ارتباطات و مبادالت فرهنگی: ارتباطات و فنّاوری اطالعات، ارتباطات و 

های  و پذیرش کنوانسیون المللی، تجارت کاالهای فرهنگی مبادالت فرهنگی: جهانگردی بین

المللی شهر تهران چندان موافق نبوده و  های روابط فرهنگی بین عنوان شاخص فرهنگی( به

 اند. بلکه با آن اعالم مخالفت نیز داشته

 های استنباطی یافته

های بیشتر  منظور دستیابی به یافته شناختی(. به وجود متغیرهای کمکی )جمعیت با توجه به

ایم. از جمله مقایسه نگرش  داری آماری بین طبقات جامعه نموده های معنی سهاقدام به مقای

 افراد در موضوعات مختلف به تفکیک تحصیالت و غیره.
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 های انتخابی به تفکیک محل خدمت نرمالیتی مؤلفه

های جامعه هدف دارای توزیع نرمال است، از آزمون  با توجه اینکه این مؤلفه در همه طبقه

طرفه برای بررسی همگون بودن نظرها مدیران و کارشناسان در رابطه با  نس یکتحلیل واریا

المللی فرهنگی تهران با شهرهای خواهرخوانده خود در حد  )همکاری بین2موضوع مؤلفه 

 مطلوب است( استفاده شده است.

 نتیجه آزمون تحلیل واریانس
ANOVA 

Component02 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25.299 3 8.433 .535 .659 
Within Groups 2018.967 128 15.773   

Total 2044.265 131    

(. از             داری آزمون ) طور که از نتایج آزمون پیداست، سطح معنی همان

داری بین  معنیگیریم که تفاوت  (. بیشتر است پس نتیجه می      خطای مجاز آزمون )

المللی فرهنگی  همکاری بین»های مختلف در رابطه با مؤلفه  نظرها مدیران و کارشناسان سازمان

 وجود ندارد.« تهران با شهرهای خواهرخوانده خود در حد مطلوب است

 های انتخابی به تفکیک تحصیالت نرمالیتی مؤلفه

(، از             با توجه اینکه این مؤلفه در طبقه دکترا دارای توزیع نرمال نیست )هر دو 

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ناپارامتری کروسکال والیس برای بررسی همگون بودن نظرها 

و ها، مجامع  )تهران از اعضای فعال سازمان 0مدیران و کارشناسان در رابطه با موضوع مؤلفۀ 

 باشد( استفاده شده است. المللی شهری می های بین برنامه

 نتیجه آزمون تحلیل واریانس ناپارامتری
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( از             داری آزمون ) طور که از نتایج آزمون پیداست، سطح معنی همان

گیریم که از نظر آماری تفاوت  تر است پس نتیجه می ( کوچک      خطای مجاز آزمون )

تهران »داری بین نظرها مدیران و کارشناسان دارای تحصیالت مختلف در رابطه با مؤلفه  معنی

 وجود دارد.« باشد المللی شهری می های بین ها، مجامع و برنامه از اعضای فعال سازمان

 Tukeyدوتایی )مبتنی بر توزیع نرمال و غیر نرمال مانند آزمون  0ها تعقیبی با اجرای آزمون

( مشخص شد که تفاوت ایجاد شده در رابطه با مؤلفه مورد نظر بین Mann Whitney Uیا 

(             (، کارشناسی ارشد با دکترا )            های کارشناسی با دکترا ) گروه

 باشد. ( می            و حوزوی با دکترا )

 گیری نتیجه

کرد آن است که در حال حاضر از توان بیان  آنچه در تبیین نهایی از نتایج تحقیق حاضر می

سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی  های کالنشهر تهران در راستای بهینه کلیه ظرفیت

گیرد و تنها اقدامات و روندهای اندکی در این راستا فعال  برداری مناسبی انجام نمی بهره

عال نیست. تنها المللی ف های دیپلماسی فرهنگی در سطوح بین باشند. تهران در تمامی عرصه می

های  های مورد تأکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شاخص در چند عرصه محدود از شاخص

الملل شهرها از منظر یونسکو فعالیت دیپلماتیک فرهنگی دارد. همچنین این نتایج  روابط بین

 حاصل شد که:

وجود ندارد. و  ـ یک رویکرد سیستماتیک نسبت به نقش تهران در دیپلماسی ارتباطی فرهنگی

منظور  سیاستگذاری کالن، سطح و نوع حکمرانی و دیپلماسی شهری آمادگی کافی و الزم به

های شهر تهران در راستای دیپلماسی ارتباطی فرهنگی را فراهم  گیری از ظرفیت بهره

 ننموده است.

وان بسترساز عن المللی شهرها، ترکیبی از استراتژیهای فرهنگی به ـ رویکرد نوین در صحنه بین

های  کند، اما این رویکرد، به هیچ عنوان در سیاست های اقتصادی ارائه می استراتژی

کالنشهری و دیپلماسی شهری تهران دیده نشده است. در همین راستا همچنین این شهر 

 المللی شهری برخوردار نیست. از عملکرد مؤثر جامعی در برندسازی بین

                                                            
1 - Multiple Comparison. 
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رتباطی شهر تهران، با ماهیت ارتباطات استراتژیک نوین ـ ماهیت ارتباطات و اقدامات ا

دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی هماهنگی ندارد و براساس یک نگاه سیستمی 

ها و ضعف شهر تهران در  توان از کاستی شود. در این راستا می طراحی و اجراء نمی

افزا  گرا، همسو و هم محور، آینده وگو گرا، گفت آور، فراگیر، نتیجه ارتباطات استراتژیک اعتبار:

آورنده درکی  اندرکار دیپلماسی فرهنگی کشور، فراهم های دست میان نهادها و دستگاه

 عمیق از شهر تهران و نیز کشور اشاره نمود. 

شود. این شهر چندان از  راحی و اجراء نمیای ط ـ دیپلماسی فرهنگی تهران، ارتباطی و فراشبکه

شود و همکاری  المللی شهری محسوب نمی های بین ها، مجامع و برنامه اعضای فعال سازمان

المللی فرهنگی آن با شهرهای خواهرخوانده خود در حد بسیار اندک بوده و در حد  بین

 مطلوب نیست. 

سی فرهنگی، همچنین زمینه الزم برای ـ این ظرفیت فعال محدود شهر تهران در حوزۀ دیپلما

 کند.  المللی کنونی شهر تهران را فراهم نمی اجرای رویکردهای شهر خالق در روابط بین

 پیشنهادات

ـ با باال بردن درک مطلوب از تهران و شهروندان تهرانی، در میان نخبگان فکری و سیاسی 

المللی از شهر  تصویر بین شهری از یک سو و شهروندان جهان از سوی دیگر؛ و ارتقای

مندی افکار خاص و عام کشورهای دیگر برای انواع تعامالت سیاسی، اجتماعی،  تهران؛ عالقه

شود. ارتقای تصویر محلی، ملی و  فرهنگی، اقتصادی، مدنی، علمی و... با این شهر فراهم می

گذاران داخلی و  های شهر را در مقابل دیدگاه سرمایه المللی از شهر تهران، پتانسیل بین

عنوان پایتختی  دهد. ارائه تصویری فرهنگی و اقتصادی مطلوب از تهران به خارجی قرار می

گذاران، تجار، نخبگان و فرهیختگان  فرهنگی؛ برای جذب بازرگانان، سرمایه-تجاری

های اقتصادی و فرهنگی و نیز  دانشگاهی و فکری داخلی و خارجی؛ و نیز جذب همکاری

 ه داد و ستد، تجارت و بازرگانی با تهران الزم است.کنند ترغیب

های دیپلماسی فرهنگی، با یک نگاه  ها و فعالیت کننده برنامه ـ عوامل تولیدکننده و تقویت

ای از شهر تهران اعم از: مناسبات و  سیستمی و در چارچوب ارتباطات استراتژیک و فراشبکه

ت و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک گیری مناسب از اطالعا مبادالت فرهنگی، بهره

های تاریخی  های مقبول، زدودن ذهنیت ها و سیاست شهری، طراحی و اتخاذ استراتژی

های دوستی با شهرهای  المللی، تشکیل انجمن منفی، ارتباطات علمی و دانشگاهی بین
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ثر، های فرهنگی در سطح وسیع و مؤ مختلف، حضور گسترده در جوامع فرهنگی و رایزنی

 فعال شوند.

المللی،  های خارجی، روابط عمومی بین المللی، کمک های مبادالت علمی بین ـ تقویت ظرفیت

ای، استفاده از ابزارهای تجاری، نهادهای غیر دولتی، حقوق  مدیریت ارتباطاتی و رسانه

ای شهر تهران الزم است در دستور کار  المللی رسانه الملل و حمایت پخش بین بین

 اسی شهر یو فرهنگی شهر تهران قرار گیرد. دیپلم

 

  



  299 سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی نقش کالنشهر تهران در بهینه

 

 منابع

  اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه  0001آینده نگاری کالن شهر تهران،سناریوهای پیش رو در افق،

 .0329، معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا، تهران، بهار 0شهر تهران شماره 

 ( برندینگ شهری؛ 0329خرازی اذر، رها ،)عطف به دیپلماسی رسانه ای، انتشارات پشتیبان، تهران. 

 ( دیپلماسی عمومی و ارتباطات استراتژیک آمریکا پس از 0393زهرانا، روندا ،)سپتامبر، ترجمه:  00

 .مهدی ذوالفقاری، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، تهران

 ( جهان آشوبزده، ترجمه علیرضا طیب، انتشارات 0392روزنا، جیمز ) ،پژوهشکده مطالعات راهبردی

 .تهران

 ( ماتریس استراتژی فرهنگی کالنشهرهای جهان ، همایش مدیریت 0390خرازی آذر ، رها ،)

 .استراتژیک فرهنگی شهر تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

 ( دیپلماسی فرهنگی. ققنوس. تهران0399صالحی امیری، رضا؛ محمدی، سعید ،). 

 (، عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ) علیقلیان ؛ افشین خاکباز(، جلد 0391انوئل )کاستلز، م

 .نشر نو. تهران 0-3

 ( قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل. مترجم: سید محسن 0399نای، جوزف ،)

 روحانی، مهدی ذوالفقاری، امام صادق)ع(، تهران

 ،( 0392قیومی، عباسعلی، عزیزآبادی فراهانی، فاطمه. ) میر، سیدمحسن، صالحی امیری، سیدرضا

ارائه الگوی مدیریت اطاللعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران.فصلنامه انجمن ایرانی 

 . 211-025(،50)00مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

  Abrahamson, M. (20047). global cities, Oxford University Press, London 
 Acuto, Michele (2009). Localizing the Global City A (Plitical) Research ’ through the 

‘Invisible College 

 Note, http://www. Lboro.ac.uk/gawc/rb/rb301.html.Paper no. 301. 

 Acuto, Michele. Global Cities, Governance and Diplomay: the Urban Link. Routledge, 

2013 
 Friedman. John (1995); ‘Where We Stand: a decade of world city research’, “World 

Cities in a World 

 System”, Edited by: Paul L. Knox and Peter J. Taylor, Cambridge University Presss. 

  Knaap der Van, G. (2008). Anthropology Urban, Nashreney: Tehran. 

 McAdams, Michael (2007). "Global Cities as Centers of Cultural Influence: A Focus on 

Istanbul, Turkey", 

 Journal of Global Cultural Studies available @ http://transtexts.revues.org/149City Brand 

Index, Simon 

 Anholt ,@ http://www.simonanholt.com/Research/cities-index.aspx 

 



291 0011/ تابستان  63 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 Sassen, S. (2008). "Specialized Cities Make A Difference", At (Enr. 

Construction.Com/Opinions/ 

 Viewpoint/Archives/080730.Asp). 

 Smith, Nancy Paige (1988). “Paradiplomacy Between the U. S. and Canadian Provinces: 

the Case of Acid Rain Memoranda of Understanding”. Journal of Bordelands Studies, Vol 

III, No 1(March, 1988), p. 13-38 

 Song Lilei, Qiqi Zhao (2017). A Model for the Belt and Road Initiative: China’s Cultural 

Diplomacy Toward Central and Eastern European Countries, The Belt & Road Initiative 

in the Global Arena, 55-68.  

 


