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:چكيده

دسترسي سريع به اطالعات، شهرها هاي فني و ي اقتصاد جهاني دارند، پيشرفتگيري توسعهدر قرن آينده شهرهاي دنيا نقش مهمي در شكل
شهرها در عصر اطالعات نقش مولد، پردازنده . گذاري روي منابع ارزان قيمت را تكامل بخشندهاي توليد مؤثر و سرمايهرا قادر خواهد كرد تا راه

راي توليد دانش روز  با يكـديگر  رقابـت   ها دانش روز شكل گرفته و بكنند و با انجام تحقيقات، اكتشافات و نوآوريو حافظ اطالعات را ايفا مي
اي در سـبك زنـدگي مـردم    هاي مختلفي مانند خريدهاي رايانهارتباطات الكترونيكي جايگزين ارتباطات سنتي خواهد شد و از جنبه. كنندمي

ها به سمت غيردولتي شدن، چنين در اين وضعيت مشاركت مردم در امور مختلف بيشتر خواهد شد و سازمانهم. تأثير بسزايي خواهند داشت
. مدار و مردمي شدن پيش خواهند رفتجامعه

هـاي آينـده و عـدم    براي نگراني از رشد و پيشـرفت از تكنولوژي روز و ذخاير جديد، دليليورياستفاده از دانش و تجربيات گذشته و بهره
هـاي مـذكور در رونـد جهـاني شـدن شـهرها،       در كنـار ايجـاد فرصـت   . هد گذاشتباقي نخواآناحتماليبا پيامدهايمقابلهبشر برايتوانايي
تـوان بـه فقـر ناشـي از مهـاجرت سـريع و پرشـمار،        وجود خواهد آمد و از آن جملـه مـي  هايي و معضالتي  نيز  براي ساكنان شهرها بهچالش

كـه  (اي اقتصادي كافي و رسمي در جـذب مهـاجران جديـد    هي خدمات و فقدان سرمايهرويه، ناتواني مسئولين شهر در توسعهشهرنشيني بي
.هاي زيست محيطي اشاره كرد، ايجاد ترافيك هوايي و جنبش)اغلب روستايياني غير متخصص هستند

.مشكالت شهري-ارتباطات الكترونيكي-اقتصاد شهري-جهاني شدن:هاكليدواژه

.گروه تحقيقات اقتصاد شهري، مديريت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد1



مقدمه-1

سياسي و اقتصاددانان شهري شدت يافتن رقابت در ميان شهرها در مقياس جهاني و ايجاد هاي مهم مقامات امروزه يكي از دغدغه
ي اخير به موضوع مهم اقتصاددانان شهري در دو دهه. توان رقابتي در شهرها براي ايفاي نقش بهتر در تقسيم كار جهاني است

در عصر جهاني شدن تعداد كمي . اندجهاني پرداختهشهرهاي بزرگ در ايجاد رقابت و مشاركت در تقسيم كار جهاني شدن و نقش
هاي در اين وضعيت تعداد زيادي از شهرها براي جلب سرمايه. انداز شهرهاي بزرگ به مراكز مالي در مقياس جهاني تبديل شده

ي وشت توسعهو سرنتر در تقسيم كار جهاني با يكديگر به رقابت برخاستهخارجي و جهانگردي و گردشگري و مشاركت فعال
توان به هاي بارز در اين زمينه مياز نمونه. ها بستگي دارداقتصادي تعداد قابل توجهي از كشورها به توان رقابتي مراكز شهري آن

، به مراكز 60يهاي دههكشي سالهاي بهرهها در فازهاي پياپي از كارگاههاي اقتصادي آنكنگ اشاره نمود كه پايهسنگاپور و هنگ
. ]8[اند اي و مراكز خدمات صادرات آسيايي، تغيير كردهالمللي فناوري پيشرفته و اقتصاد اطالعاتي و اداري، مركزي، منطقهبين
هاي حمل سال به عنوان كانون30توان به شهرهاي دبي در امارات و منامه در بحرين اشاره كرد كه در زمان كمتر از چنين ميهم

بنابراين مطالعه حاضر به 2).2001استنلي، (اند المللي شناخته شدهو هوايي منطقه و مراكز گردشگري بينو نقل و ترابري دريايي
در راستاي  اين هدف، ابتدا جهاني شدن تعريف شده و سپس به بررسي و . پردازدبررسي تأثير جهاني شدن بر اقتصاد شهري مي

.ني شدن بر اقتصاد شهري بررسي خواهد شدمطالعه اقتصاد شهري پرداخته و در نهايت تأثير جها

جهاني شدن- 2

تعامل افزايشوارتباطاتگسترش ،مرزهاي سياسي و اقتصاديرنگ شدن موجب كميندي از تحول است كه آجهاني شدن فر
سياسي، حقوقي، ،اقتصادي،هاي اجتماعيفعاليتدرچند بعدي كه آثار آن ستاي اجهاني شدن پديده. گرددميها فرهنگ

اقتصادي كشورها المللي پول، جهاني شدن را رشد متقابلصندوق بين. باشدنيز مشهود ميست يزفرهنگي، فناوري و حتي محيط
.در جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادالت كاال و خدمات و نيز جريان سرمايه و گسترش فناوري تعريف نموده است

:نمايدشدن را به شرح ذيل معرفي ميهاي جهاني ويژگي3سيموز

.كاهش اهميت مرزهاي ملي براي جداسازي بازارها•
.هاي توليدي چند مليتيگيري شبكهشكلمرزي وهاي توليدي فراتخصصي شدن فعاليت•
.الملليهاي بينهاي بيشتر بين بنگاهگيري قدرت چندپايه تكنولوژي و در نتيجه آن همكاريشكل•
.هاي اطالعات جهانيي شبكهارتباط و وابستگ•
.بستگي باالي مراكز مالي دنياهم•

:شمردهاي ذيل را براي جهاني شدن برميمشخصه)1999(4بازانسون
.پارچه شدن تجارت با حذف مرزهاي تجارييك•
.حركت شفاف سرمايه•
.تسريع در مبادالت فناوري•
.افزايش عمومي در مصرف گرايي جهاني•

٢ Stanley
٣ simos

٤ bazanson



مليتي، دسترسي هاي فرا، عواملي مانند انقالب در فناوري اطالعات، حمل و نقل و ارتباطات، رشد شركتبا توجه به مطالب مذكور
المللي شدن كنندگان و بينها، توليد بر اساس ذوق و سليقه مصرفآزاد به منابع و مواد خام خارجي و نيز حضور در بازارهاي آن

، تقسيم كار بر اساس تخصص، گسترش و به هم پيوستگي بازارهاي پولي و هامسائل زيست محيطي، انباشت بازار سرمايه شركت
.��1باشند ترين عوامل مؤثر بر جهاني شدن اقتصاد ميالمللي و مواردي از اين قبيل از مهممالي بين

ابزارهاي جهاني شدن- 3

:نمودتوان به سه دسته ذيل تقسيم بندي كلي، ابزارهاي جهاني شدن را ميدر يك تقسيم

.جارت بين الملليت•
.ايرمايه گذاري مستقيم خارجي و ساير وجوه سرمايهس•
.)بين المللي شدن توليد(رقابت پذيري توليد پيشرفت•
كه هر چه حجم طوري، بهتواند بر اساس مزيت نسبي بين كشورها برقرار گرددتجارت بين المللي مي: تجارت بين المللي•

-تر ميها ميان آنان بيشتر شده و ادغام اقتصادي و جهاني شدن آسانشود، ميزان ارتباطات و وابستگيها بيشتر آنميانمبادالت 
و 1995و تبديل اين نهاد به سازمان تجارت جهاني در سال ) گات(از اين حيث امضاء موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت. گردد

1970هاي حجم جهاني تجارت در سال.باشدمان مؤيد همين مطلب مينيز روند رو به رشد پيوستن كشورهاي مختلف به اين ساز
. اتفاق افتاد1983هاي بعد از جهاني افزايش يافت كه دو سوم اين افزايش در سالGDPدرصد حجم % 60به حدود 1993تا 

.دهدجهاني نشان ميGDPروند حجم تجارت جهاني را در مقايسه با 1نمودار 

.��6روند حجم تجارت جهاني-1نمودار 

و ها شكوفا شدن مزيتموجبسيال شدن سرمايه طي دو دهه گذشته : ايسرمايه گذاري مستقيم خارجي و ساير وجوه سرمايه
ت ميان هاي اقتصادي و نيز افزايش رقابچنين هماهنگي و همگرايي در سياستهمشده،افزايش وابستگي اقتصادي بين كشورها

.)2نمودار (است كه اين مسأله موجب تسريع در فرآيند جهاني شدن نموده است مناطق مختلف را به ارمغان آورده

سال

ميليارد دالر



.��6)درصد(GDPاز FDIسهم -2نمودار 

در. امروزه مزيت نسبي شرط الزم و مزيت رقابتي شرط كافي براي موفقيت در بازارهاي جهاني است: بين المللي شدن توليد•
يك كاال در اوليه توليدگيرد و بنابراين اجزاي جهان امروز، توليد كاال در سطح بين المللي بر پايه مزيت رقابتي شكل مي

-مونتاژ ميديگريو در نهايت در كشور مادر و يا در كشور شده توليد آن كاال دارند، توليد تري دربهينهي كه شرايط يكشورها
افزايش همبستگي توانرا مينتيجه اين امر. گرددميسر ميكاالها توليد درايجاد كارخانه جهاني ادغامبدين ترتيب با. گردد

. شدن ذكر كرديند جهاني آسرعت بخشيدن به فرهاي شغلي وافزايش فرصتاقتصادي كشورها و

اقتصاد شهري-4
در بررسي و ارزيابي مسائل و مشكالت مناطق شهري دانان اقتصادسعيكه در آنبودتخصصي اقتصاد هايشاخهاقتصاد شهري از 

كاال و (مسأله تخصيص عوامل توليد و توزيع درآمد واقعي شده كه در اقتصاد شهري سعي . باشدميبا استفاده از ابزارهاي اقتصادي
- وريكه تئضروري است ي اين نكته يادآوردر اين ميان . در داخل و بين مناطق شهري به طور علمي توضيح داده شود) خدمات

اقتصاد كالن مسائلي مانند درآمد، تورم، . گيردمسائل و مشكالت شهري مورد استفاده قرار ميرفعبراي 5هاي اقتصاد خرد و كالن
در صورتي كه اقتصاد خرد مسائل واحدهاي . دهدهاي دولتي، صادرات و واردات را در سطح شهري توضيح ميبيكاري، هزينه

مسائل زيادي در اقتصاد شهري وجود دارد كه امكان بررسي . كندها و هزينه خانوارها را بررسي ميها، كارگاهچك مانند كارخانهكو
هاي اقتصاد خرد و كالن براي توضيح حقايق و فاصله وجود ندارد، در حالي كه تئوري) مكان(ها بدون در نظر گرفتن فضا آن

هاي چنداني در اقتصاد كالن وجود ندارد كه بتواند تئوريعالوه بر اين مسأله. گيرندرا در نظر نمي) مكان(اقتصادي، فاصله و فضا 
بنابراين در اقتصاد . شهر مورد بررسي قرار دهندشرايطمانندشرايط اقتصادي بازدرآمد و توليد را در ،مسائلي از قبيل اشتغال

در داخل و بين مناطق شهري، به طور ) كاال و خدمات(يع درآمد واقعي شود مسائل تخصيص عوامل توليد و توزشهري سعي مي
. علمي بررسي و توضيح داده شود

اي اي داشته و شاخهنخستين دليل اينكه اقتصاد شهري ماهيت علم منطقه. عالقه به مطالعات اقتصاد شهري داليل متعددي دارد
مانند الگوهاي پايه كه در نظريه (شناسي ها و روشه دست آمده در نظريههاي آينده و تحوالت براهبردي از اقتصاد است كه روند

دليل دوم به علت ماهيت شهرها به عنوان محل استقرار و مركز . در آن اهميت زيادي دارند) انديابي شهري مطرح شدهمكان
كشورهاي در حال توسعه گهواره شهرها در كشورهاي توسعه يافته و نيز در . باشداي از جمعيت جهان ميزندگي بخش عمده

- ي اجتماعي جديد ميتمدن كهن، زادگاه فرهنگ و علوم، منبع توسعه صنعتي و مركز نظام اطالعات ارتباطات و كانون شبكه
هاي هاي مختلفي چون ازدحام، جنايت، فقر و محروميتها و نابسامانيتوانند مراكز آلودگيها شهرها ميعالوه بر اين. باشند
.عي باشنداجتما

٥ Macro & Micro Economy



هاي بازار هاي زير ساختي بين المللي در كشورهاي توسعه يافته از يك سو، شهرها نقش نگهبان دروازهبه دليل داشتن شبكه
كند ها را در بازار ايجاد ميها رقابت بيشترين تنشجهاني را ايفا كرده و از سوي ديگر، نقش مراكزي را بر عهده دارند كه در آن

به . باشندهاي مهم و مسأله آفريني ميدر كشورهاي در حال توسعه مسائل شهري واقعيت). ات و صادارت كاالهابازارهاي واراد(
عنوان مثال بيكاران مناطق روستايي در مدت زمان طوالني به چنين شهرهايي مهاجرت كرده و اين شهرها را تبديل به مراكزي 

هاي اجتماعي، نابرابري شديد درآمد، محدوديت منابع ها و آسيبفقر، تنشهاي مناطق روستايي مانندها بحرانكرده كه در آن
.��3كنندطبيعي و تخريب محيط زيست را وارد مي

جهاني شدن و اقتصاد شهري- 5

هاي زيادي را هاي ملي و محلي به آن برآيندهاي مهمي را در اقتصاد شهري و رقابت در پي دارد كه فرصتجهاني شدن و واكنش
. وجود آورده استها بههاي خاصي نيز براي شهرها و شهرداريتوسعه شهري و رشد اقتصادي ارائه كرده و همراه با آن چالشبراي 

اين مسأله ارتباط تنگاتنگي با . هاي از پيش تعيين شده به دست آوردتوان با استفاده از نسخهتوسعه و رشد شهري را نمي
زاياي رقابتي موجود و ايجاد مزاياي رقابتي جديد داشته كه شهرها را در راستاي منافع وجود آمده از مهاي بهشناسايي فرصت
در اين قسمت به بررسي جهاني شدن اقتصادي و تأثير آن بر اقتصاد . سازدبرداري بهتر از روند جهاني توانا ميخودشان و بهره

.شودشهرها پرداخته مي

و جهانجهاني شدن و روند شهرنشيني در ايران-5-1

56ها حاكي از آن است كه بينيپيش. دارنداقتصاد جهانييتوسعهگيريدر شكلرا مهمينقشآيندهدنيا در قرنشهرهاي
در حالي كه اغلب جمعيت كشورهاي صنعتي شهرنشين هستند روند . شهرنشين خواهد بود2020درصد جمعيت جهان تا سال 

درصد از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در 40امروزه . توسعه نيز همچنان مسأله جدي استشهرنشيني در كشورهاي در حال
شهر داراي بيش از يك 358ميالدي از 2015تا سال . درصد خواهد رسيد52به 2020كنند اين ميزان تا سال شهرها زندگي مي

ميانگين . شهر در آسيا قرار خواهد داشت15فر ساكن، ميليون ن10كالن شهر با بيش از 27شهر و از 153ميليون نفر جمعيت، 
نفر در روز برآورد 175000ميليون، معادل 64ي حاضر در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه حدود ساالنه رشد جمعيت در دهه

.گرددمي
شود نرخ رشد ساليانه گونه كه مشاهده ميهمان. نشان داده شده است1405تا 1335جمعيت شهري ايران از سال 1در جدول 

پيش بيني سازمان ملل متحد درباره جمعيت . بيشترين مقدار خود را داشته است1365تا سال 1335شهرنشيني ايران از سال 
درصد از جمعيت 75طوري كه حدود يك جامعه شهرنشين خواهد بود به1405شهرنشين ايران بيانگر اين است كه ايران تا سال 

و بيشتر از ) درصد79(اكن خواهد بود كه اين رقم تقريباً مساوي نرخ شهرنشيني در كشورهاي توسعه يافته آن در نقاط شهري س
.نرخ شهرنشيني در جهان خواهد بود

)ميليون(جمعيت شهرنشين در ايران -1جدول
)درصد(نرخ شهرنشينيجمعيت شهريسال)درصد(نرخ شهرنشينيجمعيت شهريسال
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مركز آمار ايران ، سالنامه آماري كشور: ماخذ

:آوردگسترش شهرنشيني چهار پيامد عمده را در شهرها به وجود مي

كه رقابت ميان تقاضا براي زمين مسكوني، صنعتي و زير ساخت شهري و زمين مورد نياز براي توليد كشاورزي در اول اين-
.يابدداخل و اطراف شهرها افزايش مي

اين امر به . دوم افزايش مقدار مواد غذايي است كه بايد به شهرها آورده شود و در مناطق در حال گسترش شهري توزيع گردد-
افزايد و عالوه بر اين، بر زير ساخت موجود ها در شهر است كه بر تراكم ترافيكي و آلودگي هوا ميمعناي افزايش تردد كاميون

ي آن ناكارآمد، غير بهداشتي و ناسازگار با محيط زيست است و اين فشار را مضاعفي وارد توزيع مواد غذايي كه بخش عمده
.كندمي

مصرف كنندگان شهري كه معموالً تا سي درصد بيش از . ات مصرفي و خريد مواد غذايي استسوم تغيير رفتار در عاد-
بنابراين تقاضا براي غذاي سريع و آماده . كنندكنند زمان كمتري صرف آماده كردن غذا ميروستائيان براي غذا هزينه مي

ورد استفاده در توليد غذا به خصوص آب سالم مورد ي كيفيت و سالمت مواد اوليه مافزايش يافته و اين امر مسائلي در زمينه
.كنداستفاده مطرح مي

نشين  فاقد آب، جاده درآمد در نقاط دور از بازارهاي مواد غذايي و در مناطق حاشيهكه احتمال سكونت خانوارهاي كمآخر اين-
.زانه نماينديابد و به ناچار بايد هزينه زيادي را صرف تهيه مواد غذايي روو برق افزايش مي

)هزار تن(2010و 2000سطح مورد انتظار مصرف مواد غذايي در برخي شهرها طي سال -2جدول

20002010شهر
30305752يائوندي
48057984نايروبي
1300020500اصفهان
4180063900كراچي
1927624567ليما
27824075ماناكو

FAOSTATA and food into cities: مأخذ (٢٠٠٠)

هاي كلي عرضه، توزيع، دسترسي به غذا و مصرف افزايش يافته و سرنوشت توان گفت با افزايش شهرنشيني هزينهبه طور كلي مي
.                        ها وابسته خواهد شدتعداد روز افزوني از كشورها از نظر توسعه اقتصادي به توان رقابتي مراكز شهري آن

-هاي فناوري ارتباطات و اطالعات و فناوري حمل و نقل ايجاد ميهايي در زمينهاز نظر اقتصادي پيشرفتدر فرايند جهاني شدن 
.شودشود كه باعث ايجاد تحوالتي در اقتصادهاي شهري مي

پديد آورده تا پيوند در زمان ي موانع مكاني و زمانياي را براي تغيير دوبارهفناوري ارتباطات و اطالعات، ظرفيت فوق العاده-
. واقعي را براي عمليات روان توليد جهاني و عملكردهاي معامالتي تأمين كند



جايي سريع مقادير زيادي كاال و افراد در سطح جهان فراهم ساخته تا دسترسي به بازارهاي بهدر فناوري حمل و نقل، جا-
ايهاي منطقهخصوص در گردشگري و عملكرددي شهرها، بهي اقتصاهاي جديدي در توسعهجهاني ممكن شود و افق

بنابراين شهرهاي جهاني تالش فراواني را در به روز رساني ارتباط از . هاي خروجي گشوده شودجهاني حمل و نقل و دروازه/
يده و چند اليه را دهند و بنيادي فناورانه براي پشتيباني اقتصاد پيچراه دور در زيرساخت حمل و نقل و ترابري انجام مي

جايي اي اجتماعي و فرهنگي را بسيار سريع در سطح موانع زماني و مكاني پديد آورده و جابهتأمين كرده و روابط شبكه
.��6سازد سريع كاالها و افراد را آسان مي

هدف اصلي اين . برديي نفع شخصي فعاليت آنان را پيش مهاي فرا ملي جزء بازيگردانان اصلي محسوب شده و انگيزهشركت
.باشدها رسيدن به حداكثر سود ميشركت

گذاري خارجي و داخليجهاني شدن و جذب سرمايه-5-2

به عنوان . آيدگذاري داخلي به وجود ميگذاري مستقيم خارجي و سرمايهچنين رقابت فزاينده ميان شهرها براي جذب سرمايههم
. ميان لندن و پاريس و فرانكفورت براي تبديل شدن به پايتخت مالي اصلي اروپا اشاره كرداي توان به رقابت فزايندهمثال مي

. تر و فقيرتر تلقي كنندشهرهايي كه فاقد منافع كافي براي جذب سود و سرمايه گذاري خارجي هستند ممكن است خود را محروم
المللي به هاي بيندر اين راستا گسترش همكاري. تظرفيت سازي محلي براي كاهش احتمال وقوع اين شرايط بسيار ضروري اس

. تواند مثمرثمر باشدصورت تبادالت شهر با شهر مي

. گذاردفرايند جهاني شدن عالوه بر افزايش رقابت، باعث از هم گسيختگي نيز گرديده و اثرات متضادي را روي شهرها باقي مي
با اين حال، افزايش از هم گسيختگي سياسي، . عمل كنند) به هم پيوسته(شهرها براي رقابت مؤثر بايد به صورت واحدهاي جمعي 

با توجه به . دهدها توان ايجاد ائتالف، فعال سازي منابع و ايجاد ساختار مناسب حاكميتي را كاهش مياجتماعي و اقتصادي در آن
ها با تفويض اختيار و استقالل بيشتر در تخصيص روند تقويت آنترين عرصه براي رقابت جهاني به شمار ميشهرها مهماينكه كالن

چنين مسئوليت انسجام و برابري ها بايد فراتر از تسهيل عملكرد بازار بوده و همسازي دولتنقش توانمند. منابع ضروري است
.اجتماعي و حل مناقشات را نيز در برگيرد

تاثير جهاني شدن بر اقتصاد خدماتي شهر- 5-3

كه زندگي اقتصادي بسياري از شهرها را تحت تأثير قرار ( هاي ديگري از اقتصاد خدماتي ساير جنبه) 2001(6به اعتقاد هريس
.��7باشد گيرند به شرح ذيل ميدر فرايند جهاني شدن تحت تأثير قرار مي) دهدمي

و نقل و ترابري و انبار و ذخيره، مراكز پخش ملي به عنوان نقاط پيوند در سامانه حمل: تجارت و معامله كاالهاي بازرگاني•
پايانه خرده فروشي براي كيفيت . هاي بانكي و اعتباري، ارتباط نزديك با شهرها دارندمراكز پردازش مربوط به آن و سيستم

- هاي خرده فروشي را براي بهبود گردشگري گسترش دادهبرخي شهرها شبكه. زندگي در شهر و براي گردشگري اهميت دارد
نند سنگاپور و بحرينما. اند

گردشگري خواه براي . چنين براي گردشگري اهميت دارندها، براي كيفيت عمومي زندگي در شهرها و همها و رستورانهتل•
به همين دليل . هاي مهم رشد اقتصادي در اقتصاد جهاني مبدل شده استتجارت و خواه براي تفريح، خود به يكي از بخش

هاي ورزشي را نيز هاي شهري و مجموعهها، پاركآيي، هتلهمهاي گرداخير شهري مراكز تجاري، محلهاي بسياري از پروژه
ي هاي جهاني بايد نه تنها نيازهاي فيزيكي را تأمين كند بلكه تصوير و جلوهاي چنين فعاليتهاي توسعهطرح. شودشامل مي
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تواند به تبليغ و رويت پذيري آن نيز كمك اليي اهميت دارد و مياين موضوع در بازاريابي هر كا. شهر را نيز بهبود بخشند
. توان ظاهري هيجان انگيز و پويا ايجاد كردهاي تماشايي ميدر مورد شهر با استفاده از معماري. كند

:كاالهاي غيرتجاري شامل•

ي پزشكي دارد كه اين آمار ر زمينهگردشگر غربي د150000در اين اواخر تخمين زده شده كه هند بيش از (اقتصاد بهداشتي -
).به سرعت رو به افرايش است

دانشجو، نمونه خوبي در اين زمينه است و اكنون دبي با گشترش عظيم نظام 5000000قاهره با حدود (تحصيالت عالي -
). سال، سه دانشگاه بين المللي خود را به سيزده دانشگاه افزايش داده است5دانشگاهي خود در طي 

ترش امكانات فرهنگي و آموزشيگس-

كنند، پيچيدگي نيازهاي سرمايه بين المللي به هايي موقعيت نسبي شهرها را در بازار جهاني تقويت ميگمان چنين فعاليتبي
از كنند تا موقيعت فردي خود رااي به همكاري و عملكرد تكميلي با ديگر شهرها تكيه مياي است كه شهرها به ميزان فزايندهگونه

هاي عملي شهري را شكل دهند كه به دنبال ايجاد توانند سامانهاي شهرها ميدر سطح منطقه. راه ارتقاي كل منطقه باال ببرند
هاي موفقيت آميز اين نوع تشريك يكي از نمونه. تشريك مساعي براي افزايش برتري رقابتي كل منطقه در اقتصاد جهاني است

هاي اقتصادي هنگ و كنگ، و كواندونگ، وب چين شكل گرفته است در اين مثلث همكاريمساعي اقتصادي در آسيا در جن
نمونه ديگر از توسعه اقتصادي در اقتصاد جهاني گذرگاه شهري يا به . فوجين و تايوان و سنگاپور و جوهور مالزي شركت دارند

.��9اند شدهعبارتي اتصاالت شهري هستند كه در شرق آسيا ،اروپا و مناطق ديگر مشاهده 

جهاني شدن و اشتغال- )5-4

توان به اين مورد اشاره كرد كه شهرها مبناي اشتغال صنعتي خود را از دست داده و در از ديگر تأثيرات جهاني شدن بر شهرها مي
امور مالي، بيمه و امالك . هاي مالي تجاري و مديريتي هستندهاي متمركز فعاليتعوض در حال تبديل شدن به بستر مجموعه

كارخانجات توليدي به حومه شهرها و گاه به مناطق روستايي و به طور . هاستگونه فعاليتترين ايناز مهم)FIRE7معروف به (
به طور مثال سائوپولو كه . انددهيافته منتقل شتر به كشورهاي كمتر توسعهتر و توسعه يافتهتر، صنعتيكلي از كشورهاي قديمي

هاي اداري ي ساختمانپنجاه سال پيش مقصد مورد نظر كارخانجات خودروسازي براي انتقال بود، اكنون شاهد گسترش فزاينده
اي نيز به طور مشابه، با رقابت بر) كنگ، سنگاپور و كره جنوبيبه عنوان مثال هنگ(ببرهاي آسيا . المللي استبلندمرتبه و بين

نيروي كار صنعتي موجود در ديگر كشورهاي آسيايي نه چندان پيشرفته مواجه بوده و درصدد تثبيت موقعيت خود با حركت به 
ي ذخاير سرمايه انساني به عنوان اين كشورها از سياست آگاهانه توسعه. باشندسوي توليد با استفاده از فناوري بسيار پيشرفته مي

.��3كنند ادي پيروي ميبرد رشد اقتصي پيشوسيله

جهاني شدن و حمل و نقل شهري-5-5

فني براي وابستگي بيشتر به اتومبيل - شواهد حاكي از آن است كه براي هر شهري در اقتصاد جديد جهاني هيچ ضرورت اقتصادي
در برخي . نقطه اشباع استاي در بسياري از شهرها در حال رسيدن به هاي ترافيكي و فضاي جادهظرفيت سامانه. وجود ندارد

اي هدف توسعه در آينده بايد به گونه. ها سرعت متوسط سفر در ترافيك موتوري تقريباً برابر با سرعت عابرين پياده استمكان
تواند بدون فشار اگر اين هدف تحقق يابد رشد اقتصادي مي. باشد كه رشد اقتصادي حفظ شود اما وابستگي به اتومبيل كمتر باشد

. اي ادامه يابدپيامدهاي منفي حاصل از رشد ميزان موتوري شدن و ترافيك جادهو 
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بنابراين روند جهاني شدن چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه شهرها را ناگزير به بازسازي اقتصادي 
تر و كارآمدتر براي جذب سرمايه گذاري حيطي مناسبهاي شهرها و مناطق براي تأمين ماين تغييرات بر اثر تالش. كندبنيادي مي

.آيندهاي چند مليتي پديد ميبين المللي هم راستا با نيازهاي شركت

تاثير جهاني شدن بر مشاركت شهروندان- 5-6

ود گيري براي آينده خي شهرها طي سي سال گذشته افزايش ميزان مشاركت شهروندان در تصميممهمترين ويژگي مثبت توسعه
ريزي و حكومت محلي تقريبا در همه جاي جهان رو به افزايش است؛ البته افزايش مشاركت شهروندان در برنامه. بوده است

مشاركت به معناي تأثيرگذاري نبوده و مسلماً به معناي تصميم گيري نيز نيست، اما يكي از عناصر ضروري در هر دو مورد به 
. توان بيان كرددر اين رابطه دو گرايش مخالف را مي. شاركت شهروندان هنوز مشخص نيستتأثير جهاني شدن بر م. رودشمار مي

پارچه و هاي گروهي كه مالكيت آن شكل چند مليتي به خود گرفته و از نظر محتوا و كنترل، يكاز يك سو حاكميت رسانه
از . برداري از آن هستندان قدرت به خوبي قادر به بهرهآورد كه صاحبمتمركز است، امكان تأثير گذاري بر افكار عمومي را فراهم مي

هاي شهروندان در تغيير دادن تر به گروههاي اجتماعي را سادهسوي ديگر سرعت و عموميت فناوري ارتباطات، سازماندهي حركت
وزيع اطالعات الزم براي انجام تر از همه امكان تها كمك نموده، هماهنگي بهتر اعتراضات را ميسر، و مهمها و برنامهدستورالعمل

به همين شيوه و در حالي كه حركت سرمايه از تحرك نيروي كار پيشي گرفته است، اينترنت به . آورداقدامات مؤثر را فراهم مي
مند اند، بهرههاي محلي ديگري كه با مشكالت مشابه مواجه بودهيك مجراي اطالعاتي در سطح جهان تبديل شده كه براي گروه

دهد اعتراضات خود را در سطحي جهاني سازماندهي كنند و با ايجاد افكار عمومي به عالوه اينترنت به شهروندان اجازه مي. ردندگ
.��2هاي سازمان يافته جهاني عمل نمايندمشترك در سطح جهاني به عنوان تأثير جبراني بر قدرت

هاي اقتصاد شهريجهاني شدن و چالش- 5-7

اگر صنايع قديمي به رقابت در اقتصاد . آيدهايي براي شهرها در روند جهاني شدن به وجود ميهاي مذكور، چالشعالوه بر فرصت
بنابراين مديران شهرها بايد از تجديد ساختار اقتصادي و فضايي شهرهاي . باز نپردازند، در اقتصاد جهاني شكست خواهند خورد

هاي در حال گسترش برگزيده، هاي حمايتي براي بخشم را تأمين كرده و سياستهاي الزخود آگاه باشند تا بتوانند انگيزش
زايي در آينده به نيازهاي نيروي هاي رو به زوال تشخيص دهند كه از نظر اشتغالاي را در جايگزين كردن بخشهاي نهفتهفرصت

ان به فقر برآمده از مهاجرت سريع و پرشمار و توعالوه بر مورد مذكور مي. كار و ايجاد درآمد پايدارتر براي شهر كمك كنند
كه (ي خدمات و ناتواني اقتصاد رسمي در جذب مهاجران جديد شهرنشيني، رسميت نداشتن و ناتواني مسئولين شهر در توسعه

.اشاره نمود) اغلب روستايياني غير متخصص هستند

گذارند كه به سادگي قابل رؤيت هستند به عنوان مثال ترافيك تواند اثرات نامطلوبي به جاي هاي برون مرزي ميچنين فعاليتهم
ها شده هوايي يكي از بارزترين پيامدهاي جهاني شدن است كه منجر به سر و صدا و آلودگي جدي هوا در شهرهاي نزديك فرودگاه

ه مهم ديگر پيامد رشد تجارت مسأل. ها از شهر دورتر هستند نيز مشكل تراكم ترافيك بسيار شديد استجاهايي كه فرودگاه. است
كه پيرامون مراكز مهم و پرترددي مثل "شهرهاي فرودگاهي"مجموعه . اي محل سكونت استهاي منطقههوايي در شكل

ها را از بافت اند، فعاليت اقتصادي و زندگي تجاري را از بسياري مناطق مركزي خارج نموده و ارتباط فعاليتفرانكفورت پديدار شده
.هري جدا كرده استزندگي ش

جنبش زيست محيطي احتماالً آشكارترين برخوردي است كه با پيامدهاي نامطلوب جهاني شدن در مناطق طبيعي و در شهرها 
آلودگي، كمبود آب پاك، دفع نامناسب : ها با يكديگر ارتباط نزديك داردكيفيت محيط زيست و برابري انسان. گيردصورت مي

-فرار ثروتمندان به محيط. ي هوا، كمبود فضاي سبز، همگي معموالً از خصوصيات جوامع فقير استكنندهفاضالب، صنايع آلوده
-هاي زيستهاي حفاظت شده تنها به نابرابري در توزيع و موقعيت فوايد و زيانهاي سازگارتر با محيط زيست در حومه و مجموعه



هاي بين المللي مختلف همچون كنفراس ها در نشستطي و نابرابريهاي زيست محيچنين ارتباط نگراني. زندمحيطي دامن مي
.ميالدي به وضوح و در سطح جهاني كانون توجه قرار گرفته است1996و 1976هاي هبيتات در سال

وق آن تواند منجر به پيدايش نيروي كار داراي دستمزد باال گردد كه سطح استاندارد زندگي و حقتراكم ساختار جهاني در شهر مي
ي اداري را انجام ي غذا يا كارهاي روزمرهاز سوي ديگر كاركناني كه خدماتي مثل تهيه. شودهاي جهاني تعيين مياز طريق مقايسه

وري و هاي انجام شده اميدواري دولت در اين زمينه كه افزايش بهرهبر اساس پژوهش. گيرنددهند معموالً دستمزد پاييني ميمي
به عنوان مثال . نمايد زير سئوال رفته استي تحت مالكيت خارجي جبران عقب ماندگي صنايع محلي را ميهاكارآمدي شركت

انجام شد، نشان داد كه به طور 1990ي هاي انگليسي طي نيمه اول دههپژوهشي كه اخيرا بر اساس اطالعات حاصله از شركت
.��4هاي داخلي نشده است هاي خارجي عايد شركتتوري به علت وجود شركگونه اضافه درآمد و بهرهمتوسط هيچ

گيرينتيجه-6

بر اساس موارد مطرح شده در مطالعه حاضر واضح است كه در فرايند جهاني شدن تقريبا اكثر ابعاد اقتصاد شهري تحت تأثير قرار 
در اين . تمهيدات مناسبي را اتخاذ نمايندگيري از اين تغييرات و مقابله با آثار منفي آنگيرد و شهرها بايستي به منظور بهرهمي

المللي گذاري بينراستا شهرها بايد چارچوب نهادي الزم را فراهم سازند تا بتوانند وضعيت رقابتي خود را از نظر جذب سرمايه
-اد تغييراتي روشن اين امر به ايج. بهبود بخشيده و توانايي عملكرد شهر به عنوان بخشي از اقتصاد خدماتي جديد را فراهم آورند

هاي نيازمند است كه توسط تمام سازمان-مانند شفافيت، پاسخگويي و پشتيباني تجاري و تضمين مديريت دولتي كارآمد و غيره 
هاي اجرايي هاي اطالعاتي و ترابري، تفريحات و زير ساختچنين شهر بايستي در پايگاههم. مختلف دولتي درك و حمايت شوند

ها اغلب به توانايي شهر در به دست آوردن درآمد كافي از راه عوارض، وضع ماليات و گذارياين سرمايه. نمايدگذاريسرمايه
هاي بازرگاني، يا مشاركت با بخش خصوصي است، بستگي ابزارهاي ديگر كسب وجوه مستقيم كه شامل انتشار اوراق مشاركت، وام

.دارد

تواند آورد، بلكه ميم خارجي نه تنها منابع اشتغال و درآمد براي شهرها به وجود ميگذاري مستقياقتصاد شهري جديد و سرمايه
با اين همه شهرها بايد نخست توان به . اي از درآمد جديد و پايدار براي شهرها در وضع ماليات و غيره تأمين نمايدمنابع عمده

قتصاد جهاني داشته باشند، سپس به آن اتكا كرده و آن را از كارگيري منابع موجود را براي ايجاد شرايط الزم جهت مشاركت در ا
.اي گسترش دهندهاي توسعههاي مهم و پروژهگذاري خصوصي در زيرساختراه مشاركت بيشتر با بخش خصوصي و جذب سرمايه

يق اعطاي اختيار و استقالل ها از طرروند، تقويت آنترين عرصه براي رقابت جهاني به شمار ميشهرها مهمبا توجه به اينكه كالن
از طرف ديگر نقش دولت نيز بايستي فراتر از تسهيل كاركرد . رسدبيشتر براي ايجاد تحرك و تخصيص منابع ضروري به نظر مي

.اختالف را شامل گرددهاي انسجام اجتماعي، برابري و حلبازارها بوده و بايد مسئوليت
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