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چکیده
شهرها در طول تاريخ به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی شان دچار تحوالت گسترده ای شده اند و در دهه های
اخیر جهانی شدن موجب تحوالت گسترده ای بر شهرها گرديده است .جهانی شدن بعنوان پديده ای فراگیر ابعاد اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعه جهانی و به ويژه جامعه شهری را تحت تاثیر قرار داده است .تحوالت تکنولوژيک و
سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جديدی کرده است که ويژگی برجسته آن کاهش سريع فاصله های زمانی و
مکانی ،ادغام فزاينده نظام های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است .فرآيند جهانی
شدن از يک سو و تأثیر پذيری شهرها از اوضاع و احوال آن از سوی ديگر لزوم توجه به اثرات متقابل اين دو را گوشزد
می کند .جريانی که برای شهرها بعنوان اصلی ترين و مهمترين سکونتگاه انسانی بسیار حیاتی می نمايد .پژوهش حاضر در
پی تبیین مفاهیم و ابعاد و تاثیرات جهانی شدن بر تحوالت شهری می باشد .روش مورد استفاده در اين پژوهش توصیفی ـ
تحلیلی می باشد .بررسی نظريات ،ديدگاه ها ،مفاهیم و مشخصات جهانی شدن نشان می دهد که جهانی شدن موجب قطبی
شدن و گسترش نابرابری های فضايی ،اجتماعی و  ...در شهرها و ادغام گسترده نظام های اقتصادی در شهرها گرديده است.
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مقدمه

روند تحوالت شهری در قرن بیستم در دهه  1970میالدی وارد مرحله جديدی شد
و در اواسط دهه  1980تقريباً در تمامی زمینه ها نشان خود را بر جای گذاشت .در دهه
 1980برای اشاره به اين دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن (پست
مدرن) به کار می رفت ،اما در دهه  1990میالدی مفهوم جهانی شدن رايج گرديد و به
مفهوم مسلط در دوران معاصر تبديل شد .به گونه ای که امروزه همه چیز با رجوع به
اين مفهوم مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار می گیرد .در ظاهر امر ،جهانی شدن يعنی
ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت يافته که در آن همه چیز در سطح
جهانی مطرح و نگريسته می شود .در واقع ،جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و
کار ،برداشته شدن تمامی موانع برای جريان يافتن سهل و آسان سرمايه و نفوذ آن در
تمامی عرصه ها و حرکت روان اطالعات ،امور مالیه ،خدمات و باالخره تداخل فرهنگ
ها آن هم به سوی يکسان شدگی و يکدستی است که تمامی اين امور در مقیاسی جهانی
رخ می دهد(ايران زاده .)16: 1380 ،آگاهی فزاينده از اين واقعیت که سرنوشت و
زندگی انسان ها به صورت های مختلف در گستره ای جهانی با يکديگر گره خورده،
آن ها را از مسايل گوناگون محیط زندگی خود دگرگون می کند و اينکه هر واقعه،
تصمیم و فعالیتی که در جايی از جهان اتفاق بیافتد بر ساير نقاط نیز اثر می گذارد
(هاگت .)586 :2001 ،برداشت اين آگاهی معطوف به " دهکده جهانی " باعث می
شود تا افراد همه موضوع ها و مسايل گريبان گیر خود را بر مبنای "جهانی " باز تعريف
کنند (ويسی )121: 1383،اين امر باعث شد که به ارتباطات بین نیروهای جهانی و شهر
در هر بخشی از جهان توجه ويژه ای شود (ديويس .)2 :1994 1،جريان های شبکه ای

Davis
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کاال و خدمات ،سرمايه ،منابع مالی ،جمعیت و اطالعات سبب شده که ملت ها را از
طريق فعالیت در کانون مادرشهرهای بزرگ ،به هم پیوند دهند (لوفوچن.)21 :20001،
شکل شماره :1

نمايش سلسله مراتبی از شهرهای جهانی را بر اساس نقش آنها به

عنوان مرا کز عمده مالی ،تولیدی ،حمل ونقل و مکان ستادهای همکاری بین المللی را
ارائه میدهد .در حقیقت به نوعی سلسله مراتبی از رابطه مرکز ـ پیرامون شهرها در نظام
جهانی است که توسط فريدمن در سال  1986مطرح گرديده است.

شکل شماره  :1سلسله مراتب شهرهای جهانی  ،ماخذ( :پاسیون)278 :2003 2،

عوامل مهم در توسعه شبکه جهانی ،گسترش تجارت ،جريان های سرمايه ) به ويژه
سرمايه گذاریهای مستقیم خارجی) و موج های تکنولوژیهای جديد هستند که شهرها
را در شبکه جهانی جريان های اقتصادی و ارتباطات به مفصل (کانون ارتباطات) تبديل
می کنند و در مرکز جهان يکپارچه ،شهرهای مفصلی و مادر شهرهای بزرگ ،در داخل
شبکه شهرهای جهانی هستند .قبالً متخصصان شهری معتقد بودند که مادر شهرها يا
کالن شهرها از جريان های اقتصادی و اجتماعی که عمدتاً در داخل محدوده های ملی
. Lo Fu-chen
3. Pacione
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انجام می گیرد ،شکل و ويژگی اش را می گرفتند .ولی اکنون حرکات سرمايه،
جمعیت ،اطالعات از پس کرانه های شهری تا آن سوی مرزهای ملی گسترش يافته اند.
اقتصاد جديد " بدون مرز " به توسعه سیستم سلسله مراتب بین المللی شهرها منجر شده
است و در حال حاضر ،فعالیت های بین المللی بر شهر ها تاثیر گذاشته اند (لوفوچن و
مارکوتولیو .)10 – 11 :2001 1،جهانی شدن در دهه های اخیر موجب تحوالت
شگرفی در روند شهرنشینی و خصوصیات شهرهای جهان شده است .در نتیجه جهانی
شدن اقتصاد ،روابط انسانی ،جريانات فرهنگی و آگاهی های فردی دچار تحوالتی می
شوند که شدت و ضعف آن ها متناسب با میزان پیوستگی شهرها با جريان جهانی شدن،
متفاوت است .تاثیرات جهانی شدن بر شهرها منجر به ظهور الگوی جديدی از
شهرنشینی در دهه های اخیر در دنیا شد که با خصیصه عملکرد جهانی در زمینه های
اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و شیوه های جديد زندگی ،از اشکال شهرنشینی گذشته متمايز
می شود (موسوی و همکاران.)2 : 1390 ،
با توجه به اهمیت جهانی شدن و تاثیرات آن بر جوانب مختلف شهرها ،روند
شهرنشینی و محتوای شهرها ،پژوهش حاضر قصد دارد ابتدا به بیان مفاهیم جهانی شدن
و ويژگی های آن بپردازد و در نهايت تاثیرات آنرا بر روی تحوالت شهری تبیین نمايد.
روش پژوهش

مبانی علمی اين پژوهش مبتنی بر مفاهیم جهانی شدن و ويژگی های آن با تاکید بر
تاثیرات آن بر تحوالت شهری ،پايه ريزی شده است .روش پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی
بوده و گردآوری اطالعات نیز براساس روش کتابخانه ای صورت گرفته است .به
منظور تحلیل اطالعات از روش تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده که در آن برگزيده
مجموعه آرا و انديشه های نظريه پردازان ،ديدگاه ها و مفاهیم در مورد جهانی شدن،

1. Lo Fuchen and Marcotullio
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ويژگی های جهانی شدن و تاثیرات آن بر تحوالت شهری ،مورد بررسی و تحلیل
محتوايی قرار گرفته است.

مفاهیم جهانی

شدن1

قدمت فرآيند جهانی شدن ،با قدمت مفاهیم معطوف به آن فرآيند همراه بوده است.
در آثار گوناگون مربوط به جهانی شدن ،واژه ها و مفاهیم مختلفی برای توصیف و
تبیین آن بکار رفته است که در اين میان ،واژه جهانی؛ از جايگاهی برجسته برخوردار
است .اين واژه ،معموالً در مورد نیروها ،عوامل ،رويدادها و فرآيندهای موثر در ارتباط،
همبستگی و همگونی جهانی به کار می رفت و به روايتی قدمتی چهارصد ساله دارد (
واترز .)2 :1995 2،در حقیقت جهانی شدن پديده جديدی تلقی نمی گردد و ريشه آن
به اوائل قرن  16میالدی يعنی شروع فعالیتهای مرکانتالیستی که منجر به ارتباط مناطق
مختلف دنیا و در نتیجه ساختار مرکز ـ پیرامونی اقتصاد جهانی شد بر می گردد (
سجادی  .)2 ،1381جهانی شدن يکی از چالش برانگیزترين موضوعات در محافل
مختلف دولتی،دانشگاهی و خصوصی بوده است .اهمیت اين موضوع از تاثیر گذاری
فرآيند جهانی شدن بر سیاست های اقتصادی ،الگوهای مديريتی ،فقر دولتمندی ،روندها
و الگوهای توسعه ملی و محلی ،فرهنگ ها و عقايد گوناگون محلی ،روابط بین افراد،
مقیاس جهانی تاثیرات و عملکرد ها و  ...ناشی می شود .برخی محققین در تبیین اين
پديده بر تغییرات در اقتصاد جهان نظیر از هم پاشیدگی رژيم پولی «برتون وودز»3در
اوايل دهه  ،1970افزايش اهمیت شرکت های فراملی ،مقررات زدايی از سرمايه های
پولی ،آزاد سازی جريان تجارت و سرمايه گذاری ،توسعه وسیع سرمايه گذاری مستقیم
خارجی توسعه شديد فن آوری های ارتباطات و اطالعات و کاهش هزينه و زمان در
1.Globaliztion
1. Waters
2. Bretton Woods System
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حمل و نقل و ارتباطات راه دور تمرکز می کنند .برخی ديگر ،جهانی شدن را با انواعی
از تهديدات و تغییرات در اشکال تثبیت شده قدرت دولت های ملی مرتبط می دانند.
گروهی نیز بر ظهور اشکال جديد هويت جمعی ،جابجايی و تفرق سیاسی توجه دارند
که اغلب به واسطه فن آوری های جديد اطالعاتی ،ملیت را به عنوان مثالواره روابط
اجتماعی روزمره ،بر هم زده اند" (برنر .)31 :2004 1،محققان از منظرهای گوناگونی
درباره جهانی شدن بحث می کنند که موجب تنوع تعاريف و توصیفات درباره اين
پديده می شود .از نظر «آنتونی گیدنز» جهانی شدن موجب پیوند مکان های دور از هم و
تاثیرگذاری حوادث و رويدادهای سراسر جهان بر يکديگر می شود ( پری و ماورر2،

.)33 :2003رونالد رابرتسون نیز جهانی شدن را در هم فشرده شدن جهان و تراکم
آگاهی ها نسبت به جهان به عنوان يک کل تعريف می کند (رابرتسون.)35: 1385 ،
سائن ،جهانی شدن را فرآيندی می داند که در طی آن وابستگی متقابل جهانی و شکل
گیری نهاد های جهانی ،افزايش می يابد .در اين فرآيند فشارهای رقابتی میان نهادها،
شهرها ،منطقه ها و کشورها افزايش می يابد .او شهر جهانی را مرکز پیوند اقتصاد های
ملی و منطقه ای با اقتصاد جهانی و محیطی برای نوآوری در فعالیت های مبتنی بر اقتصاد
پیشرفته ،خدماتی و صنعتی می داند .پیتر تیلر ،عقیده دارد ،جهانی شدن دربر گیرنده ی
مجموعه ای از فرآيند هايی است که در دهه  1970میالدی تحت شرايطی که نام می
بريم سرچشمه گرفت :
1ـ رشد شرکت های چند ملیتی به همراه تقسیم کار جديد بین المللی 2ـ متالشی
شدن مقررات پولی برتون وودز در  1971و اوج گرفتن بازارهای مالی جهانی3 .ـ
پیشرفت در فن آوری های رايانه ای و ارتباطی که به وجود آورنده سازماندهی جديد
جهانی شد .تیلر بر اين عقیده است که به رغم پیشرونده بودن اين فرايند ،لیکن امری
قطعی نیست که جايگزينی برای آن وجود نداشته باشد.کاستلز با به کار گیری مفاهیمی
3. Brenner
4. Perry and Mavrer
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چون فضای جريان ها ،جهانی شدن را ظهور جامعه ای شبکه ای با پیوند هايی متکی بر
فشردگی زمان و مکان با اتکای بر فن آوری اطالعاتی می داند .او شهرهای جهانی را
مراکز فرماندهی و مديريت شبکه های اقتصادی می داند (صرافی و همکاران)2: 1388 ،
براساس تعاريف ياد شده و اذعان به تنوع فراوان در نگاهها به مفهوم جهانی شدن،
توجه به خصوصیات مشترک اين تعاريف نشان می دهد که بطور کلی جهانی شدن با
چهار تحول مهم زير همراه است:
افزايش به هم پیوستگی و ارتباطات فردی و اجتماعی در گستره جهانی
گسترش فراملی عرصه فعالیت های اقتصادی
افزايش اهمیت اطالعات در اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزها و کنترل های ملی
ارتقای مقیاس تاثیرات فعالیت ها و عملکرد های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در
سطح جهانی
هر يک از جوامع انسانی ،متناسب با شرايط و مقتضیات اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی خود تاثیراتی از اين تغییرات اجتماعی جديد می پذيرند و شدت و
ضعف ،مثبت و منفی بودن پیامدهای جهانی شدن برای اين جوامع مختلف ،بستگی به
شرايط ياد شده دارد .شهرها براساس اهمیت تاريخی خود به عنوان واحدهای اقتصادی ـ
اجتماعی ،در کانون توجه فرآيندها و آثار جهانی شدن قرار دارند و بازتاباننده بیشترين
تاثیرات امواج جهانی شدن و دربردارنده بیشترين و آشکارترين نشانه های جهانی شدن
هستند .اين سکونتگاه ها ،همانند گذشته ،مهمترين نقش را در فضای جريانات معاصر
ايفا می کنند (موسوی و همکاران.)3 : 1390 ،
شهرهاي جهانی و ویژگی هاي آنها

مسلماً شهرهای قديمی مهم به نوعی از شرايط خاصی در سلسله مراتب جهانی از
لحاظ اقتصادی ،سیاسی و  ...برخوردار بوده اند .شهر جهانی دقیقاً يک پديده جديد
نیست .پاتريک گدس اولین بار در سال  1915در کتاب " ادبیات کالسیک " در تکامل
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شهرها ،از شهرهای جهانی1بحث می کند .ولی در سال های اخیر به خاطر اهمیت
مسأله ،شهرهای جهانی و جهانی شدن به موضاعات عمدهای در مطالعات علوم جغرافیا
 ،اقتصاد و علوم اجتماعی تبديل شده است(رضايی و عباسی .)173 :1389 ،فريدمن "
شهرهای جهانی " را همانند فضای مفصلی تعريف کرده است که از طريق اقتصاد
جهانی ،ارتباط منطقی برای اقتصاد ملی کشورهايی که اين شهرها در آنها مستقر هستند،
ايجاد میکنند .شهرهای جهانی مکان مهمی برای خدمات پیشرفته ،بازار فراملیتی برای
اقتصاد جهانی و تولید دانشهای جديد در داخل جريانهای شبکه اطالعات
هستند(فريدمن.)83 :1982 ،
ساسکیا سائن )1991(2با تاکید بر همکاری بین المللی شهرها و تمرکز خدمات
تولید کننده (پشتیبان تولید) و اهمیت فراوان آن در شهرهای جهانی ،رويکرد جديدی
در مطالعه شهرهای جهانی مطرح کرد .سائن ( )1991با بررسی تاثیرات جهانی شدن بر
شهرهای نیويورک ،لندن و توکیو ،به دلیل تمرکز باالی مراکز فرماندهی در سازمان
اقتصاد جهانی ،تمرکز شرکت های سرمايهای و خدمات تخصصی ،مکان های تولید
نوآوری و بازارهای محصوالت و نوآوری های تولید شده در شهرهای جهانی ،آنها را
به عنوان شهرهای جهانی برتر معرفی کرد .از نظر سائن ظهور شهرهای جهانی ،نتیجه
جهانی شدن فعالیت اقتصادی و ساختار سازمانی خدمات تولید کننده و صنعت مالی
مرتبط با آن است(موسوی و همکاران.)33: 1390 ،
شکل شماره :2سازمان فضايی فعالیت همکاری های چند ملیتی را نشان می دهد .در
اينجا سطح نخست عملکرد فرماندهی داشته و (  )Head Officeدرگیر برنامهريزی بلند
مدت برای همکاریها است .عمده فعالیت آن ارتباط با دولت و ساير افراد رسمی است.
از اين رو مکان اولیه مورد نیاز سايتی است که از نظر دسترسی به اطالعات و فراهم
کردن امکان برخوردهای چهره به چهره و تسهیالتی برای سرعت بخشیدن به سفر به

1. Global city
2. . saskia suaaen
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ساير مراکز مناسب باشد .سطح دوم عملکردی اداری دارد و نیاز به مکانی مناسب دارد
اما تماسها از طريق غیر مستقیمی چون تلفن ،ايمیل و نوشتاری صورت میگیرد .سطح
سوم که در حقیقت پائینترين سطح است ،در ارتباط با سازماندهی روزمره کار و
فعالیت در مراکز تولیدی است .مکان اين فعالیتها تحت کنترل تقاضا برای تولید است
که خود تابعی از نیروی کار ارزان قیمت که هزينه تولید را کاهش میدهد است.

شکل شماره 2ـ ساختار فضايی از شهرهای جهانی ماخذ ( :هاگت)597 :2001 ،

بدين ترتیب شهرهای جهانی ،شهرهايی هستند که به خدمات مالی بین المللی
وابستگی بسیار و با گردش پول و دارايی ارتباط دارند .اين شهرها مقر فرماندهی
موسسات بزرگ چند ملیتی هستند .در اين شهرها متخصصان ،ثروتمندان و کارکنان
اداری ،خدمتی را که نیروی انسانی با دستمزد پايین ،اغلب کارگران ،مهاجران ،تولید
می کنند ،خريداری و مصرف می نمايند.
قديمی ترين توصیف از شهر جهانی توسط پاتريک گدس ( )1915ارائه شد که
آنها را مرکز انجام مهمترين فعالیت های اقتصادی جهان معرفی کرد .پس از آن پیتر هال
در سال  ،1966شهرهای جهانی را مرکز قدرت سیاسی در سطوح ملی و بینالمللی،
محل استقرار ادارات مرتبط با دولت ،مراکز تجارت ملی و بین المللی ،مراکز حمل
کاالهای کشورهای مربوطه و همسايه ،مراکز ارائه خدمات بانکی ،بیمه و خدمات مالی
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مربوطه ،مراکز تولید و ارائه خدمات پیشرفته در زمینه های پزشکی ،حقوق ،آموزش
عالی ،کاربرد دانش علمی در فن آوری ،مراکز گردآوری و انتشار اطالعات از طريق
نشريات و رسانه ها ،مراکز مصرف انبوه کاالهای لوکس و غیر آن ،مراکز هنر ،فرهنگ،
سرگرمی ،و ساير فعالیتهای گوناگون ديگر توصیف کرد (هال .)2006 1،بخشی از
تعاريف و توصیفات درباره شهرهای جهانی بیانگر وضعیت تأثیر پذيری آنها از فن
آوری ارتباطات و اطالعات است .در اين رابطه ،بیشتر تبیینها متأثر از نظريات «مانوئل
کاستلز» درباره ماهیت جوامع اطالعاتی و شبکه ای معاصر هستند .کاستلز با نگرش به
تأثیرپذيری شهرها از فن آوری های ارتباطات و ظهور اقتصاد اطالعاتی ،شهرهای
جهانی را نه يک مکان بلکه يک فرآيند تلقی میکند .فرآيندی که مراکز تولید و
مصرف خدمات پیشرفته و جوامع محلی وابسته به آنها را در يک شبکه جهانی به
يکديگر پیوند میدهد( کاستلز.)462: 1380،
با توجه به مفاهیم و ويژگی های جهانی شدن ،شهرهای جهانی دارای مشخصاتی
می باشند که اين مشخصات در همه آنها وجود دارد .البته همه شهرهای جهانی در
داشتن اين ويژگی ها با يکديگر يکسان نیستند و برخی از آنها در يک نوع خاص از اين
ويژگی ها برجسته تر می باشند .اين ويژگی ها عبارتند از:
1ـ با توجه به حضور خدمات متنوع اقتصادی ،بازارهای مالی و شرکتهای جهانی،
مکان مطلوبی برای تجارت و بازرگانی در سطح بین المللی هستند.
2ـ به دلیل وجود شرکتهای چند ملیتی ،بازارهای جهانی ،مهاجرين زيادی را از
کشورهای گوناگون با زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،تخصصی و دانش مختلف ،جذب
می کنند.
3ـ بدلیل حضور کارکنان با مهارت و تخصص باالتر و همچنین مراکز علمی و
آموزشی با امکانات برتر مکان تولید نوآوری ها در سطح جهانی می باشند.
4ـ مرکز استقرار نهادهای قدرتی در سطح ملی و بین المللی هستند.
1. Hall
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5ـ مراکز مهم برای تأمین سرمايه مورد نیاز برای شرکت های فراملی و چند ملیتی
برای دستیابی به سود بیشتر ،هستند
6ـ بیشترين پیوند و ارتباط را با اقتصاد جهانی دارا می باشند.
7ـ بدلیل تمرکز انواع مختلف کارکردهای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،آموزشی و
 ...گرهگاههای مهم حمل و نقل مسافر ،کاال و جريان سرمايه گذاری ،می باشند.
ابعاد جهانی شدن

پديده جهانی شدن ،دارای ابعاد و اليه های متعددی است که از میان آنها پنج بعد
دارای ماهیت و اهمیت ويژه ای هستند که عبارتند از ابعاد؛ اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی ،علمی و فناووری که به تشريح آنها می پردازيم.
ـ بعد اقتصادي جهانی شدن؛ در تعريف جهانی شدن ،بیش از هر چیز مفهوم و جنبه
اقتصادی آن غلبه دارد ،تا ابعاد ديگر آن .دلیل آن ناشی از تکامل يافتگی بیشتر بعد
اقتصادی جهانی شدن بر ساير ابعاد و جنبه ها و تقدم زمانی و وقوع آن است (نادمی،
 .)2: 1380به همین دلیل ،به مقوله جهانی شدن؛ بیشتر با نگاه اقتصادی نگريسته می شود.
جهانی شدن از بعد اقتصادی ،از تبديل جهان به جهانی بدون مرزهای اقتصادی و نظام
های اقتصادی در حال ادغام خبر می دهد؛ که در آن بنیان های جهانی مشترک و
شرکت های بین المللی صاحب نفوذ در تمام اقتصادهای داخلی ،بدون دخالت و رهبری
دولتها ،هدايت می شود .در واقع بخش های اقتصادی متاثر از جهانی شدن ،به مرحله ای
می رسد که خود را از دولت های ملی مستقل می داند (ماربر.)13 :19981،
شکل  3و  : 4ساختار دو و سه سطحی در نظام سلسله مراتبی شهرهای جهانی را
نمايش میدهد .در شکل  3ساختار جغرافیايی دو گانه ،سطح اول ستاد فرماندهی
(تصمیمات) و سطح  2بخش اداری را در يک مکان و ساير واحدهای تولیدی را در
مکانی ديگر نمايش میدهد .شکل  4ساختاری سه گانه دارد که افتراق مکانی بین سه
1. Marber
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سطح را کامال به نمايش می گذارد .هر قدر همکاریها متنوع و متعددتر باشد امکان
ساختار سه گانه بیشتر خواهد شد.

شکل شماره 3ـ ساختار دو سطحی در نظام سلسله مراتبی شهرهای جهانی ،ماخذ:
(هاگت)597 :2001 ،

شکل شماره 4ـ ساختار سه سطحی در نظام سلسله مراتبی شهرهای جهانی ،ماخذ:
(هاگت)597 :2001 ،

از مهمترين عوامل پیشرفت جهانی شدن اقتصاد ،نقش روزافزون شرکت های چند
ملیتی و مجموعه ای از شرکت های صنعتی ،خدماتی و اطالع رسانی با فعالیت های
متنوع است؛ که فارغ از محدوده های جغرافیايی شکل گرفته و بدون تبعیت از مردم يا
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منطقه جغرافیايی خاص و يا سیاست های دولت ها فعالیت می کنند .تمام اين موارد،
حکايت از کاهش دخالت دولتها در جهت گیری های تجاری ،مالی و اقتصادی جهان
در شرايط فعلی و به شکل شديدتر آن در آينده دارد .به عنوان مثال؛ سازمان تجارت
جهانی ،از سازمان هايی است که بیانگر جهانی شدن اقتصاد در شرايط حاضر است .اين
سازمان از جهانی شدن بازارهای مالی و گسترش آن ها و قراردادهای الزام آور برای
کشورها ،جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد و حرکت گسترده کاال در میان مرزها ،به
وجود آمده است (نادمی. )3: 138 ،
به قول مانفرد( ،)2003ابعاد اقتصادی جهانی شدن موجب شد تا کارکردهای فراملی
شرکت های چند ملیتی به تقسیم بندی جديد عرصه کار بین المللی و نیز انتقال بخش
های تولیدی از اقتصادهای توسعه يافته به اقتصادهای در حال توسعه منجر شود .گسترش
دامنه ی بازار شرکت های چند ملیتی باعث رشد فراگیر خدمات تولیدی از جمله
شرکت های مالی ،قانونی ،مشاوره ای ،حسابداری و تبلیغاتی شد (مانفرد.)38 :20031،
در مجموع ،می توان نتیجه گیری کرد که؛ بعد اقتصادی جهانی شدن از ديگر ابعاد
آن پیچیده تر است .افزون بر اين ،نسبت به ساير ابعاد جهانی شدن قدمت بیشتری دارد.
به بیان ديگر ،نخستین بعد از جهانی شدن که به لحاظ نظری و عملیاتی مطرح شد؛ بعد
اقتصادی آن بود .در واقع پس از بعد اقتصادی جهانی شدن بود که اين پديده در ساير
ابعاد مطرح شد و مورد تئوری پردازی قرار گرفت (کرانسر .)28 :1998 2،در حقیقت
تقسیم بین المللی کار جديدی با ساختار مرکز ـ پیرامونی جديدی است که بر خالف
گذشته کشورهايی پیرامونی که در اين فرايند در ساختار فوق ارتقا يافته نیمه ـ
پیرامونی(  )semi-peripheryتلقی می شوند (ناکس و مارستون)208 :19983،
ـ بعد فرهنگی جهانی شدن؛ جابجايی روزافزون افراد ،کاالها ،سرمايه و اطالعات،
کره زمین را جهانی نموده است .فرهنگ در حوزه های قومیت ،زبان و مذهب ،بطور
1. Manfred
1. Kransner
2. Knox and Marston
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سنتی با مکان های معینی در ارتباط بوده است .برای نمونه ژاپنی ها در ژاپن ،اسپانیولی
ها در آمريکای التین و مسلمانان در خاورمیانه قابل ذکر می باشند .به محض اينکه
جريان های جهانی فرهنگ طی چند دهه گذشته فزونی گرفت ،پیدا کردن آن دسته از
اشکال فرهنگی بکر که بطور کامل ويژه منطقه ای خاص باشند ،مشکل شده است.
چندان جای تعجب نیست که آمريکايیهای ژاپنی زبان و اسپانیايی زبانهای آمريکای
التین و مسلمانان شرق آسیا در شهرهای شمال انگلستان شیوه زندگی و فرهنگ خاصی
را میآفرينند .در واقع ويژگیهای فرهنگی از شکل منطقهای و بومی خارج شده
است(رنای شورت ،هیون کیم .)5 :1384،بعد فرهنگی جهانی شدن ،آن قدر عمیق و با
اهمیت است که برخی جهانی شدن را فرآيند گسترش فزاينده ارتباطات در يک مقیاس
جهانی ،به همراه حصول آگاهی از اين فرآيند تعريف کردهاند .از جمله پیامدها و يا
تاثیرات جهانی شدن فرهنگ ،گسترش اجتناب ناپذير ارتباطات و به تبع آن کاهش
روزافزون فاصلهها ،جهانی شدن چالشها و فرصتهای موجود و الگوهای رفتاری در
عرصههای گوناگون ،گسترش جهانی سطح ارتباطات ،مقولههای هويتی و اثرپذيری و
اثرگذاری آنها در گستره جهانی ،پیدايش منابع هويت ساز جهانی ،جهانی شدن افق
ذهن و ديد بشر را می توان برشمرد (گل محمدی.)15 : 1380،
بطور کلی میتوان گفت جهانی شدن در بعد فرهنگی به دنبال يکسان سازی فرهنگی و
کاهش تنوع فرهنگی به منظور زمینه سازی برای بازاريابی جهانی و مصرف انبوه به ويژه
از طريق کالنشهرها می باشد ،که در آن "غرب ـ محوری" و ناديده انگاشتن ارزش
های ديگر تمدن ها مستتر است.
ـ ابعاد اجتماعی و سیاسی جهانی شدن؛ اين بعد از جهانی شدن موجب می شود که
افراد و گروه ها قدرتمند شوند و بتوانند به عنوان گروههای ذی نفوذ به روی دولت ها
اثر بگذارند و آنها را تحت تاثیر تصمیمات ،برنامه ها و خواسته های خود قرار دهند .در
اين بعد از جهانی شدن؛ پرسش از نقش دولت و حکومت در فرآيند جهانی شدن است.
در پديده جهانی شدن؛ جايگاه دولتها بسیار مهم است .بدين معنی که ،اگر قدرت
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جامعه و گروه ها افزايش يابد ،بر سر دولت چه خواهد آمد؟ اين پرسش مهمی است که
در بررسی اين بعد از جهانی شدن ،به آن پاسخ میدهیم (پیشگاه هاديان .)11: 1381 ،از
منظر سیاسی ،جهانی شدن تاثیرات شگرفی در فرهنگ و مناسبات سیاسی در سطح
جهانی از خود برجای گذاشت .ترويج انديشه جهان وطنی در سطح روابط میان ملل و
اقوام ،ارتقای دموکراسی و رشد فرهنگ سیاسی در سطح جهان ،تبديل اقتدار سنتی
جوامع به قدرت نظام مند و رقابتی ،رشد و گسترش حقوق شهروندی ،تقويت و رشد
آگاهی در قالب جامعه مدنی ،تحول در بینش های سیاسی ،تغییر شیوه نگرش به حیات
سیاسی ،شکل گیری ايستارهای تکثرگرا و ضد اقتدار گرا در روابط ملت ها و دولت ها،
تبادل اطالعات ،عقايد ،افکار و ارزش های سیاسی در سطح کالن و بین المللی و
نهادمند شدن تکثر و آزادی انتخاب در قالب مدل های توسعه سیاسی و جامعه مدنی،
بخش قابل توجهی از تاثیرات اين پديده در عرصه سیاسی و در سطح جهانی
است(نادمی.)4: 1380 ،
ـ بعد علمی و فناوري جهانی شدن؛ يکی ديگر از ابعاد مهم جهانی شدن ،بعد علمی و
ارتباطی آن است .زمانی که واژه جهانی شدن مطرح می شود ،برای بسیاری از افراد
مسأله ی فناوری و انقالب ارتباطات را تداعی میکند .به عبارت ديگر ،برای بسیاری،
جهانی شدن بیانگر تحوالت و پیشرفت هايی است که در عرصه فناوری ارتباطات به
وقوع پیوسته است .مسائلی از قبیل پیشرفت در تولید انواع رايانه و نرم افزارها ،عمومیت
يافتن و ارزان شدن آن ها و توسعه ارتباطات جمعیت به مرحله ای رسیده که می توان
نتیجه گرفت :در فرآيند جهانی شدن قرار گرفته ايم .افزون بر اين ،انقالب و توسعه
ارتباطات موجب شده است که ارتباط میان مردم و جوامع گوناگون به سادگی امکان
پذير شود (توسلی .)11 :1381،آنچه که به جهانی شدن با ساختار امروزی آن کمک
کرده است فناوری ارتباطات است .به عبارت ديگر باال بودن برخورداری از انواع
وسايل ارتباطات (تلفن ،فکس،ايمیل،شبکه های کامپیوتر و اينترنت) حجم باالی روابط
الکترونیکی از جمله شاخص های يک شهر جهانی است (هال .)52 :2006 ،به عنوان

جهانی شدن و تاثیرات آن بر تحوالت  /. . .ژیال سجادی ،وحید یاری قلی ،بهرنگ کالنتری

127



مثال در سال  1994نیويورک با داشتن  6در صد از جمعیت آمريکا  35درصد از
تماسهای خارج از اين کشور را به خود اختصاص داده است .لندن با  16در صد
جمعیت  30در صد از تماسهای موبايلی کشور را داشته است )Ibid,53 (.می توان گفت
تحوالت جهانی شدن در بعد فناوری موجب کاهش شديد هزينه و زمان جابجايی
اطالعات ،کاهش موانع تحرک فرامرزی عوامل تولید گرديده است.
ـ تاثیرات جهانی شدن بر تحوالت شهري

شهرها از دير باز کانون تاثیر پذيری از محیط پیرامون خود بوده اند و نسبت به
تغییرات واکنش نشان داده اند .قبول اينکه شهرها نظام های بازی هستند از يک سو و
نقش فزاينده جهانی شدن در شکل دهی به محیط براساس نیازهای خود از سويی ديگر،
کنش و واکنش بین جهانی شدن و شهرها را حتمی می دارد .جهانی شدن ،شهرها را به
عنوان کانون عملکرد خود برگزيده است .شهرها چنانچه از شرايط محلی ،منطقه ای و
ملی متاثرند و در برابر تحرکات آن ها واکنش (کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و  )...نشان
می دهند؛ با شرايط جهانی نیز در ارتباط مستمر بوده و به ويژه اگر شهر از نظر اقتصادی،
اجتماعی يا سیاسی کارکردی جهانی داشته باشد ،به راحتی در برابر اين تحوالت جهانی
متاثر گشته و می تواند اين اثر را به شهرهای فرودست خود تا آخرين مراتب از سلسله
شهری منتقل کند " .امروزه با توجه به پیوندهای فراگیر جهان و نظام های باز شهری
درک تحوالت و پويش شهری بدون نگاه جهانی اگر ناممکن نباشد دست کم کامل
نیست"( .صرافی .)164: 1379،جهانی شدن بر شهرنشینی ،سلسله مراتب شهرها ،شبکه
جهانی شهر ،اقتصاد و مديريت شهر به نحوی تاثیر گذاشته است .جهانی شدن با فناوری
ارتباطات و اطالعات همراه و اين فناوری باعث ايجاد فضاهای مجازی در شهرها شده
است .تراکم سرمايه و دفاتر شرکت های چند ملیتی و  ...در شهرها سبب تغییر در
عملکرد و فرم شهرها شده ،که تبلور اين است که " جهانی شدن در شهرها اتفاق می
افتد و شهرها ،جهانی شدن را نمايان و منعکس می نمايند "( .رضايی)40: 1381،
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پاسیون در ارتباط با ويژگیها و اصول جهانی شدن بر اين اعتقاد است که هر چند
جهانی شدن در شهرها به وقوع می پیوندند اما رابطه بین شهر و فرايند جهانی ديالکتیکی
است .بدين معنی که هرچند نیروهای جهانی منجر به تغییرات در شهرها می شود ولی
شهرها نیز سبب تغییراتی در جهانی شدن با جای دادن در فضای محلی می شوند
(پاسیون .)8 :2003 ،مکان نمايندگی ها که نظارت و تدارک مالی اقتصاد جهانی را
بعهده دارند مشخص کننده جهان شهر است(.)Ibid,9
سه پیامد عمده فرايند جهانی شدن عبارتند از:
 تغییر در سیستم شهری در سطوح محلی ،ناحیه ای ،ملی و جهانی گسترش شهر نشینی تغییرات در ساختار اجتماعی -فضايی مکانهای شهری ( )Ibid,12به نظر ساسن1جهانی شدن به پیدايش شهرهای موسوم به شهرهای جهانی منجر
شده است .در حالی که چند شهر می توانند ادعای منزلت جهانی واقعی به عنوان مراکز
فرماندهی و مسلط در اقتصاد جهانی داشته باشند .لیکن منطقی ديگر نیز وجود دارد که
میگويد همه مراکز شهری ،اکنون جهانی هستند .زيرا همه آن ها در نتیجه رويدادها و
تصمیم های برون مرزی تحت تاثیر قرار گرفته اند» (هاديانی .)5 :1384 ،جهانی شدن
فاکتور عمده است که امروزه شهرها را شکل می دهد .الگوی جهانی شهر سه نتیجه
عمده داشت :
1ـ شهری شدن :يک افزايش جمعیت در کل جمعیتی که در شهر زندگی می کنند.
2ـ رشد شهری :افزايش جمعیت شهرها و شهرکها
 3ـ شهرگرايی :توسعه مشخصه های اجتماعی و رفتاری زندگی شهری بعنوان يک
کل (میخائیل.)70 :20012،

1. Sassen
2. Michael

جهانی شدن و تاثیرات آن بر تحوالت  /. . .ژیال سجادی ،وحید یاری قلی ،بهرنگ کالنتری

129



بنابرين فرآيند جهانی شدن امکان القاء يا احراز کارکرد های تازه ای برای شهرها و
بطور مشخص برای کالنشهرها فراهم آورده است.
شکل شماره  :5سلسله مراتب تقسیم جغرافیايی کار در صنايع نساجی را در دنیا نشان
می دهد .اين تقسیم بندی بر اساس برندها و نیروی کار ارزان است .مرکز دايره تو
لیدکنندگانی را نشان می دهد که برای طراحان و مشتريان منتخب تولید می کنند و
داوير بیرونی به ترتیب بر حسب کیفیت و کمیت ،قیمت کاال و دستمزد در رده های
بعدی قرار می گیرند .به عنوان مثال در آمريکا منتخب ترين برند وارداتی که مصرف
کنندگان منتخب و محدودی دارد کاالی خود را از ايتالیا ،فرانسه ،انگستان و ژاپن وارد
می کنند .در حالیکه برندهايی که وارد فروشگاه های رده پائین تر می شوند و به
اصطالح از تخفیف بر خوردار می باشند ،در کشورهای پیرامونی که از نیروی کار
ارزان قیمت برخوردارند ،تولید می شود .در واقع هر قدر از مرکز دايره دور تر می
شويم ،از کیفیت کار کمتر شده و دستمزد کارگر نیز کاهش می يابد .همچنین اين
نمودار در عین حال به نوعی نمايش دهنده زنجیره تولید نیز می باشد.

شکل شماره 5ـ سلسله مراتب تقسیم جغرافیايی کار در صنايع نساجی ،ماخذ( :هاگت)303 :2001 ،
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ـ تاثیرات اقتصادي جهانی شدن بر شهرها

با وجود ترکیبی بودن تاثیرات جهانی شدن بر شهرها ،اقتصاد جهانی ،بیشترين
تاثیرات را بر شهرها داشته است .از نظر اقتصادی ،شهرها در دوره جهانی شدن با کاهش
و تغییر نقش صنايع در شهرهای صنعتی کشورهای پیشرفته و افزايش نقش آن در
کشورهای در حال توسعه مواجه بودهاند .میشل پاسیون " ظهور شهرهای جهانی ،صنعت
زدايی و تضعیف شهرهای صنعتی قديمی را از مهم ترين نتايج جهانی شدن اقتصاد در
مقیاس شهری بر می شمرد (پاسیون)285 :2003 ،
دگرگونی های اساسی فراگیر زمان ما ،تغییر در ساختار اقتصادی در بعد جهانی بوده
است .اين تغییر با موج ابداع تکنولوژی همراه بود .اين دو نوع جريانها به طور دو سويه
تقويت شدند که سبب تغییر سلسله مراتب شهرهای بزرگ به ويژه کالنشهرها و
شهرهای جهانی در اقتصاد سیاسی جهان شده است (لوفوچن و يونگ.)1 :1998 ،
شهرها در همان حال که عهده دار هدايت اقتصاد جهانی هستند ،در پی سمت و سو
دادن به فرهنگ و جامعه نیز هستند .به عبارتی ديگر ارتباط بین فضای محلی و فضای
جهانی در جهان شهرها برقرار می گردد .جهانی شدن برای شهرهايی که در فرآيند آن
قرار می گیرند ،کارکردهايی در مقیاس بسیار گسترده تر از آنچه تاکنون تجربه کرده
اند مهیا می سازد .حوزه نفوذ اينگونه شهرها از مقیاس ناحیه ای و منطقه ای گسترش
يافته و ماهیتی جهانی به خود می گیرد .لزوم انطباق زير ساخت های شهری با کارکردی
که به عهده دارند ،همواره از الزاماتی بوده است که برای دستیابی به يک نظام شهری
مناسب و کارآمد بدان تاکید شده است .اين در حالی است که جهانی شدن
کارکردهايی را برای شهرهای جهانی تعیین می کند ،که گاه با واقعیت زير ساختهای
آنها مطابقت ندارد .چنانچه امروزه در شهرهای جهان سوم که به کارکردهايی در
سطح فراملی و جهانی رسیدهاند ،شکاف آشکاری در اين زمینه ديده میشود و ما در
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اين گونه شهرها شاهد ترافیک ،آلودگی ،کمبود تاسیسات و تجهیزات شهری و در
نهايت عدم دسترسی آسان برخی از شهروندان به امکانات شهری می باشیم.
جهانی شدن در بعد اقتصادی اهدافی را دنبال میکند ،يکپارچگی بازارهای جهانی
برای افزايش حجم فروش و دستیابی به اقتصادهايی در مقیاس جهانی ،مزيت سنجی
جهانی برای کاهش هزينه های تولید و ترويج مصرف گرايی برای تولید بیشتر که غالباً
با اهداف سرمايه داری سازگاری دارد.
مبادالت اقتصادی نه در خالء بلکه در درون فضا و در ابعاد مختلف اتفاق می افتند،
برای مثال اقتصاد بنیادی «بازار» از رابطه فضايی خريد و فروش حاصل شده است .شهرها
بعنوان نقاطی در فضا ،تنشهای اقتصادی را منعکس ،متمرکز يا محدود می
سازند(شورت .)37: 1382،جغرافیای اقتصاد بینالمللی ارتباطات الکترونیکی دارای
تقسیمات فضايی ،شهری ،بخشی ،اجتماعی و جنسیتی است .اين اقتصاد بیشتر به ملل
آمريکای شمالی ،اروپا و ژاپن اختصاص دارد و امکان اين چنین ارتباطی برای شهرهای
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه يافته بسیار محدود و در صورت وجود ،چنین
ارتباطی فقط در سطح پايتخت هايشان عملی است و در اين راستا تابع اقتصاد بین المللی
خواهند بود .در حالیکه اين اقتصاد در کشورهای توسعه يافته در شهرهای با اقتصاد
خدماتی در جريان است .دسترسی به ارتباطات راه دور پیشرفته از بعد اجتماعی محدود
است .اين اقتصاد با افراد و مشاغل متخصص و مديريتی که غالبا مرد می باشند ،سر و
کار دارد (هال.)54 :2006 ،
در دوران تحول اقتصاد شهرها ،اطالعات به عنوان يک عامل تولید جديد اهمیت
بسیاری يافت و خود مبنای توسعه نوعی اقتصاد اطالعاتی در جهان شد .در نتیجه اشتغال
در شهرهای پیشرفته مرتبط با اقتصاد جهانی به سمت خدمات پیشرفته سوق يافت" .
مانوئل کاستلز " در بررسی تجربی تغییرات اشتغال در کشورهای صنعتی گروه هفت،
ويژگی های بنیادين مشترکی را برای اين جوامع اطالعاتی تشخیص می دهد .اين
ويژگی ها عبارت است از :حذف مشاغل کشاورزی ،کاهش دايمی مشاغل تولیدی
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سنتی ،افزايش خدمات تولیدی و خدمات اجتماعی ،تنوع روزافزون فعالیت های
خدماتی به عنوان منابع اشتغال ،افزايش سريع مشاغل مديريتی ،تخصصی و فنی ،تشکیل
گروهی از کارگران يقه سفید که از کارگران بخش فروش و دفتری تشکیل شده اند،
ثبات نسبی سهم قابل توجهی از اشتغال در بخش خرده فروشی ،افزايش همزمان سطوح
باال و پايین ساختار شغلی ،ارتقای نسبی ساختار شغلی در طول زمان با سهم فزاينده
مشاغلی که نیازمند مهارت های بیشتر و تحصیالت پیشرفته هستند (کاستلز:1380 ،
.)280
بازسازی اقتصادی در فرآيند جهانی شدن اغلب موجب تشديد فقر اقتصادی شده
است .در عین حال بدهیهای کشورهای جهان سوم که بیشتر با فقر درگیر هستند ،تمام
تالش ها برای کاهش فقر را به مخاطره انداخته است .شرکت های چند ملیتی ديگر نیز
دستاورد جهانی شدن است که به عنوان غولهای سرمايهداری در جهان با هزاران کارمند
و کارگر ،باعث ظهور انحصارهای چند قطبی جهانی شده است .اين غولهای سرمايه
داری برای استفاده از امکانات در شهرها مستقر شده اند .جابجايی يا ورشکستگی چنین
شرکت هايی که موجب اشتغال شايد میلیونها انسان است ،پیامدهايی ناگوار برای
اينگونه شهرها خواهد داشت .از سوی ديگر تداوم فعالیت اينگونه شرکتها بصورت
متمرکز باعث جذب سرمايه ،امکانات و مردم به کانون استقرار آنها خواهد شد و
شهرها را بگونهای غیر قابل تصور بزرگ و بزرگتر خواهد کرد ،شهرهايی که علیرغم
بزرگی با مشکالت و مسائل بزرگی نیز روبرو هستند .اقتصاد آزاد بدون تعرفههای
گمرکی که باعث جريان سريع تر و راحت تر کاال و سرمايه در سطح جهانی میشود،
داعیه موافقان جهانی شدن است و اين واقعیتی غیر قابل انکار است .اما ورود به عرصه
اقتصاد آزاد نیازمند پیش شرط هايی است .داشتن مزيت نسبی در ارائه يک نوع کاال و
خدمات برای شهری که خواهان پیوستن به اقتصاد جهانی است ،ضروری می شود .در
اين بین اتکا به اين گونه فرصتها در اقتصاد جهانی عملی غیر عقالنی است .برای
حضور فعال و پويا در سیستم اقتصاد جهانی هر شهر بايستی به کارکرد های مختلفی
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مجهز باشد تا در برابر دگرگونی و شرايط اقتصادی جهانی از ضربه های مهلک و
ناگهانی در امان باشد(حاتمی نژاد،جهانگیر.)43 :1386،
در مجموع میتوان گفت فرايند جهانی شدن موجب بازساخت اقتصاد شهرها
بخصوص در شهرهای جهانی گرديده است .صنعتزدايی و رکود تولید صنعتی ،رونق
خدمات پشتیبان تولید( شامل خدمات مالی ،بازرگانی ،ارتباطی ،حمل و نقل ،اطالعاتی،
حقوقی و مديريتی) ،برتری مزيت های رقابتی بر مزيت های نسبی ،ساخت های زيربنائی
در باالترين سطح جهانی از تاثیرات اقتصادی جهانی شدن در شهرها می باشد.
تاثیرات اجتماعی ـ فرهنگی جهانی شدن بر شهرها

جهانی شدن در شهرها ،به نابرابری در توزيع درآمد ها و ايجاد شکاف درآمدی در
جامعه و قطبی شدن اجتماعی نیز منجر می شود .در اکثر جوامع ،برندگان و بازندگان
جهانی شدن وجود دارند ،ولی در کشورهای در حال توسعه که وارد مناسبات ناشی از
جهانی شدن میشوند ،اين نابرابری ها جلوه دردناکی به خود می گیرد .جهانی شدن
عموماً موجب افزايش رفاه و استانداردهای زندگی افرادی می شود که دارای تخصص
های خدماتی پیشرفته و توانايی مشارکت در فرآيندهای اقتصاد اطالعاتی باشند .در
سطح چالشهايی در عرصه های سیاسی ،اجتماعی و سیاستگزاری شده است .فرآيند
جهانی شدن و تغییرات اقتصادی ناشی از آن به وسیع تر شدن شکاف بین ثروتمندان و
فقرا در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی و فضايی انجامیده و گزارش های اواخر دهه
 1990نشانگر رشد تفاوت بین ثروتمندان و فقرا در تمام کشورهای توسعه يافته ،هم در
شهرهای بزرگ و هم کوچک است (اسکات.)19: 1384،
جهانی شدن تأثیرات عمیقی بر جغرافیای اجتماعی شهرها داشته است .بهويژه که
اين جريان به نظر سائن ()1991به پیدايش شهرهای موسوم به شهرهای جهانی منجر شده
است؛ مثل مراکز مسلطی مانند نیويورک ،لندن و توکیو که بازيگران اصلی در متمرکز
شدن نوين سیستمهای مالی جهان هستند که گاهی اوقات به آنها جهان شهر نیز
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میگويند .ساسن عقیده دارد ،يکی از چهرههای اصلی شهرهای جهانی ،قطبی شدن
اجتماعی،يعنی رشد نابرابریهای اجتماعی در آنهاست .در مقیاسی وسیع ،اين
نابرابریها از خصوصیات خدمات مالی(تجاری) نشأت میگیرند .اين خدمات به قشری
از کارکنان که مزد نسبتاً خوبی دريافت میکنند ،متکی هستند و اين کارکنان به بسیاری
از خدمات مصرفی مانند رستوران ،فروشگاه و مغازهی خشکشويی نیازمندند که به نوبه-
ی خود مورد استفادهی کارکنانی که مزد اندکی دارند هم قرار میگیرند .اين نابرابری
های اجتماعی در جغرافیای اجتماعی شهرهای جهانی نیز مطرح هستند .مسکن کارکنان
مرفه شاغل در خدمات مالی ممکن است در مجاورت مسکنسازی با کیفیت پائین
احداث شود؛ همانطوری که در بازسازی ناحیهی باراندازهای لندن اين کار انجام شد.
تنشهای اجتماعی مربوط به چنین امکانات نابرابری بدين معنی است که رفاه نیازمند
توسل به بسیاری از تدابیر حفاظتی است(هاديانی.)5: 1384 ،
فرصت های نابرابر اقتصادی ،دسترسی به امکانات را نابرابر میکند و باعث نابرابری
اجتماعی میگردد .چیزی که امروزه در شهرهای جهانی به وضوح قابل درک است،
اختالف شديد طبقاتی است .مهاجرت به شهرهايی که در فرآيند جهانی شدن قرار می-
گیرند اغلب برای بدست آوردن شغل است .اينجاست که مهارت و تخصص مهاجرين
با توجه به نیازهای شهر مهم جلوه می کند .جهانشهر اغلب به افراد ماهر و متخصص
نیاز دارد و در قبال آن دستمزدهای مناسبی می پردازد .در اينگونه شهرها مهاجران غیر
ماهر در حاشیه قرار گرفته و اختالف شديد طبقاتی را موجب می شود.
جهانی شدن الگوهای خاص فرهنگی و اجتماعی خود را تبلیغ می کند .تغییر در
ارزش های فرهنگی و الگوی مصرف به سود کشورهای غربی در چارچوب نظام
سرمايه داری از اهداف جهانی شدن است .تغییر در ارزش های فرهنگی و الگوی
مصرف در مقابل الگوی سنتی قرار می گیرد و باعث گسستگی اجتماعی در انگیزه
جوامع می گردد(حاتمی نژاد.)43: 1386،
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شهرهايی که در فرآيند جهانی شدن قرار میگیرند به فضاهايی بدون پايبندی به
فرهنگ واحد خاص و جدا از قلمروهای ملی بدل میگردد که بیهويتی فرهنگی از
مهمترين خصايص آنهاست .در موارد زيادی ملتها تبديل به پارههايی از فضاهای
شهری ناهمگن فرهنگی گشتهاند .برخی از شهر ـ منطقهها ترکیبی بی معنا از جمعیت
های مهاجر غیر ملی ،چند زبانه و حاشیه نشین هستند (اسکات.)171: 1384،
تاثیرات جهانی شدن بر تحوالت کالبد و فرم شهرها

به محض اينکه يک ناحیه در جهان به اقتصاد جهانی می پیوندد ،در نتیجه ی آن،
اقتصاد و اجتماع محلی آنها پويا می شود .استقرار يک مرکز شهری برای خدمات
پیشرفته ،يک پیش نیاز میشود (هاديانی .)33 :1384 ،کالبد شهر برآيند اثر ساير
نیروهايی است که به وسیله جهانی شدن در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی بوجود آمدهاند .هر يک از اين ساختارهای نو میتوانند اثری برکالبد و فرم شهر
داشته باشند که مجموعه اين تاثیرات ،شهرها را از نظر فیزيکی دچار شديدترين
تحوالت می نمايد .جهانی شدن ،فرآيندی است که در اثر آن ناهمگونی های اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و جمعیتی ناشی از درهم آمیختگی مهاجرت جهانی ،افزايش
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از يک سو باعث تحمیل فرم شهری چند خوشه ای و
پراکنده و رشد گتوهای شهری در ساخت فیزيکی شهرها شده و از سوی ديگر ،اين فرم
از ساخت شهری ،باعث تحمیل هزينه های زيادی برای اداره شهر ،تأمین نیازها و امنیت
شهرها گرديده است .رشد حاشیه نشینی نیز که يکی از شاخصه های کالنشهرهای
جهانی است .در نتیجه گسترش فقر اقتصادی و حتی اجتماعی شتاب بیشتری به خود
گرفته و تمامی اين عوامل باعث تقسیم فضايی شهرها بر پايه اقتصاد شده است .عقب
ماندن تأسیسات و تجهیزات شهری از روند رشد بیرويهی شهرهايی که در فرآيند
جهانی شدن قرار گرفته اند ،شهرها را از نظر زير ساخت ها ،تحت فشار قرار داده و
زيرساخت های موجود ،توانايی پاسخگويی به نیازهای اين شهرها را چه به لحاظ
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جمعیت ساکن و چه به لحاظ اقتصاد موجود و کارکرد هايی که شهر بخود گرفته است
ندارند .تراکم بیش از حد حول مراکز شهری برای دسترسی بیشتر به امکانات موجود،
ترافیک ،اختالالت ترددی ،فرسايش و استفاده بیش از حد از زير ساخت های موجود و
هزينه های باالی ايجاد زير ساخت های جديد ،در نهايت منجر به عدم دسترسی مناسب
به اينگونه نیازهای شهرنشینان در اين شهرها با انبوهی از مشکالت می گردد.
تاثیرات زیست محیطی جهانی شدن بر شهرها

فرآيند جهانی شدن طی دهه های اخیر در جهت بازسازی ساختار اقتصادی بر
استانداردهای زيست محیطی فشار مضاعفی وارد نموده است .کشورهای توسعه يافته
برای مصون ماندن از آلودگی زيست محیطی ،فعالیت های آلوده کننده را به کشورهای
در حال توسعه انتقال دادند .بطوری که ديده می شود کارخانه های تولیدی بسیار
بزرگ ،تراستها و کارتلهای چند ملیتی غالباً در کشورهای توسعه نیافته فعالیت می-
کنند و سازمان رهبری آنها در قلب کشورهای توسعه يافته قرار گرفته است .دسترسی
به منابع طبیعی ارزان قیمت ،صرفه جويی در هزينه های حمل و نقل ،دسترسی به نیروی
کار ارزان قیمت و رهايی از آلودگی فعالیتها از جمله داليلی است که باعث انتقال اين
کارخانه ها به کشورهای توسعه نیافته گرديده است.
به عبارتی صنايع پاک در شمال و صنايع آالينده در جنوب .اغلب کشورهای جهان
سوم نیز اين صنايع را به عنوان پايه های رشد اقتصادی خود قرار دادهاند و به طبع ،اين
صنايع به کانون جذب بسیاری از ساکنان کالنشهرهای جهان سوم بدل گرديده اند« .در
اين مناطق کالنشهرهای در حال رشد تاثیرات رشد اقتصادی و تمرکزهای جمعیتی،
فشارهای زيادی بر تمامی جنبههای زندگی شهری وارد کرده است .تباهی محیط
زيست ،ازدحام ترافیکی ،کمبود مسکن و رشد زاغه ها در رأس تهديدهای توسعه پايدار
برای شهرها هستند» (اسکات.)147 :1384 ،
ـ شهرنشینی فقر ،جهانی شدن و کیفیت زندگی شهري
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کالنشهرهای بزرگ جهان در حال توسعه ،بعنوان محور جهانی شدن اين شهرها
امروزه شاهد نابرابری شديدی در برخورداری استانداردهای زندگی هستند .پديده
شهرنشینی اکثر کشورهای در حال توسعه نتیجه تأخیر در روند سرمايه داری پیرامونی
است .اين فرآيند که در هاله جهانی شدن در آمیخته است ،زمینه را برای استقرار
شرکتهای فراملیتی فراهم آورده است .در کنار چنین رشد قطبی شهرهای جهانی در
کشورهای در حال توسعه ،بخش وسیعی از نواحی روستايی و شهرهای کوچک و
متوسط اين کشورها در بیکاری به سر برده و اين تک قطب کالن مرکزی را محل
برآورده شدن آرزوی خود می دانند و از اين رو مهاجرت به عنوان نخستین راهگشای
مشکالت ،مطرح میگردد .اين رشد گسترده قطبهای شهری در دهه  1960در
کشورهای در حال توسعه منجر به پیدايش شهرهايی گرديد که فاقد استانداردهای
مناسب مسکن و زير ساخت های الزم می باشند .در پی اين روند ،وضعیتی نمود يافت
که از آن با عنوان شهرنشینی نابرابر ياد می کنیم (لیپیتز.)19851،
اين نوع از شهرنشینی نابرابر منجر به افول شاخصهای کیفیت زندگی گرديده و
ابعاد مختلف اقتصادی (درآمد ،بیکاری و خشونت) ،فضای شهری و شهرسازی (
گسترش بی قواره شهری و آلونک نشینی) ،را تحت تاثیر قرار داده است .چنانچه تمرکز
بیش از  60درصد فقرای آمريکای التین در شهرهای جهانی شده خود حاکی از
موقعیتی است که اين قاره را به منطقه در حال توسعه و يا در واقع روند جهانی
شهرنشینی فقر تبديل کرده است .بر اساس آمار  1997در کشورهای آمريکای التین،
بخش عظمی از ساکنان اين کالنشهرهای جهانی در خانه های زير استاندارد زندگی می
کرده اند (کلیچوفسکی.)20002،
آنچه در نتیجه جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به ويژه جهانی شدنی که
در آن ،گونه های افسار گسیختگی باشد ،نتیجه ای جز درجه رقت باری ،محقر بودن و

1. Lipietz
2. Clichevski
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نبودن حداقل های استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی در اين شهرها نیست (فرجی
مالئی.)23: 1389،

نتیجه گیري

در دهه های اخیر ،جهانی شدن يکی از موضوعات مهم در محافل مختلف بوده
است .اهمیت اين موضوع از تاثیر گذاری فرآيند جهانی شدن بر سیاست های اقتصادی،
الگوهای مديريتی ،فقر دولتمندی ،روندها و الگوهای توسعه ملی و محلی ،فرهنگ ها و
عقايد گوناگون محلی ،روابط بین افراد ،مقیاس جهانی تاثیرات و عملکرد ها و  ...ناشی
می شود .از اين رو انديشمندان ،هر يک با ديدگاههای خاصی اين واژه را تعريف کرده
اند .اين مفهوم در پی وقوع تغییرات مهم فناوری های نوينِ ارتباط و سرعت گرفتن
صنعت حمل و نقل شکل گرفت .جهانی شدن در مفهوم جديد خود معلول " صنعت
جهانی ارتباطات " است و بعنوان يک روند ارتباطی ،موجب «ارتباط همزمان» و ظهور «
فضای واحد ارتباطی » شده ،پديده نوينی محسوب می شود .شهرها در نتیجه جهانی
شدن ،تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی گستردهای را تجربه کردهاند .اثرات جهانی
شدن در زمینه های مختلف ،متفاوت است ،با اين حال تاثیر جهانی شدن در بعد
اقتصادی بیشتر از ساير ابعاد می باشد .همچنین تاثیرات جهانی شدن بر شهرها هم
متفاوت است ،بیشترين تاثیرات فرآيند جهانی شدن در کالنشهرها و شهرهای جهانی
کشورهای صنعتی و پیشرفته نظیر آمريکا ،ژاپن و اروپا بوده است .جهانی شدن در بعد
اقتصادی ،موجب يکپارچگی بازارهای جهانی برای افزايش حجم فروش و دستیابی به
اقتصادهای در مقیاس جهانی ،رقابت شديد در جذب سرمايه های مستقیم خارجی،
مزيت سنجی جهانی برای کاهش هزينه های تولید و ترويج مصرفگرايی برای تولید
بیشتر که غالباً با اهداف سرمايهداری سازگاری دارد ،شده است .در زمینههای اجتماعی
نیز سبب قطبی شدن اجتماعی و افزايش شکاف درآمدی بین مناطق مختلف گرديده و
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در زمینه فرهنگی بدنبال يکسانسازی فرهنگی در جهان می باشد .در نهايت ،شهرها در
دوران جهانی شدن با وجود کاهش جايگاه و اعتبار تاريخی شان در نتیجه کاهش
اهمیت مکان و زمان ،مرکزيتی دوباره يافتند .اين مرکزيت ،نتیجه تصمیمگیری شرکت-
های جهانی برای استقرار مراکز اداری خود در شهرهای مهم جهانی و تسهیالتی است
که اين شهرها در اختیار شرکت ها قرار میدهند .با توجه به تحوالت گستردهای که در
نتیجه جهانی شدن بر شهرها حادث گرديده ،اداره شهرها در نظام جهانی راهکارهای
پیچیده ای را میجويد و برای بقا در فرآيند جهانی شدن و استفاده بهینه از فرصتهايی
که از آن حاصل می شود و تبديل تهديدها به فرصتها مستلزم يک برنامهريزی منسجم
و قابل انعطاف در برابر تغییرات جهانی است ،تا حدی که تغییرات جهانی ،جريان برنامه
ريزی را دچار شکست نکند و از اين تغییرات بتواند برای ايجاد فرصت استفاده نمايد.
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 .9شورت ،جان رنای ،هیون کیم ،يونگ( ،)1384جهانی شدن و شهر ،ترجمه:
احمد پوراحمد ،شايان رستمی ،تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی
 .10شورت ،جان رنه( ،)1382نظم شهری درآمدی بر شهرها ،فرهنگ و قدرت،
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