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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

شود. اين  ها و سطوح محلي مختلف را شامل مي شدن رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي استقالل بين ملت جهاني    

خاطر تكنولوژي پيشرفته ممكن شده است، همچنين از سرعت و حجم دادوستدهاي دوطرفه برآمده   فرآيندي است كه به

شدن از آغاز  گيرد. جهاني هاي سرمايه و اطالعات را دربرمي جريان اي از كاالها و خدمات، است. اين دادوستدها طيف گسترده

شود  ميالدي تبديل به نيرويي قدرتمند در تمام جوانب زندگي ما شده است، به سختي يك مكان در دنيا يافت مي1970دهه 

اري در ممباي (بمبئي)، تماماً هاي كاري قرارگرفته در نيويورك تا كريدورهاي تج كه در معرض آن قرار نگرفته باشد. از تعاوني

 ماهيتي داراي پژوهش ايندانند.  تنيده مي خود را جزئي از سراسر جهان، كليت بهم پيوسته و شبكه جدانشدني از اجزاي درهم

در نهايت ما  باشد. مي »كاربردي«پژوهش  اين بر حاكم رويكرد موضوع، كليت به توجه با سوي ديگر از است و »تبييني«

  جهاني شدن ارتباطات تاثير ژرفي بر بافت و كالبد مادرشهرها و شهرهاي در معرض جهاني شدن داراست. دريافتيم كه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111

 ودانستهي علم انقالب باي فناور و علم حوضه در اصطالح نيا كه افتاد ها زبان سر بر شدني جهان واژهي الديم 1980 دهه از

 بلكه هستند شدني جهاني اصل محركه تنها نهي انساني رويون ارتباطات ،يفن دانش ،يعلم انقالب. هست مرتبط ديجدي ها

 واسطه به شدني جهان. شونديم محسوب سكه كي ريپذ نايي جداي دوروي فن دانش جهش وي علم وانقالب شدني جهان

 آزاد مبادله و تجارت قيطر از مناطق همه به عيسري رسان اطالع خدمات به دنيرسي برا را راه اطالعات وي علم انقالب

. است مكان و زماني فشردگ نديفرا كي شدن،يجهان شمندان،ياندي برخ اعتقاد به .است ساخته همراه آموزش و اطالعات

ي هافاصله هم كهي نحوبه داند؛يم» مكان و زمان شدن فشرده« در را شدنيجهاني ژگيو نيترياديبن ،»رابرتسون رونالد«

 شتاب تحوالت، سرعت و شوديم تركمي زماني هافاصله هم و شونديم تركينزد هم به ايدن مردم و تركوتاه و كوتاه ،يمكان

  ).35 - 79: 1380 رابرتسون،( ابدييمي شتريب

 
   شدنشدنشدنشدني ي ي ي جهانجهانجهانجهان    ييييكلكلكلكل    مفهوممفهوممفهوممفهوم    - - - - 2222

 گرچه. است شده ريتفس و فيتعري مختلفي ها گونه به كه استي ديجد نسبتاًي ا دهيپد خود نيامروزي معنا در شدني جهان

 آن مورد در همگان قبول مورد و واحد فيتعر كي اما رديگي م قرار استفاده موردي ا گسترده طور به شدني جهان مفهوم

يي وندهايپ و ارتباطاتي چندگانگ به شدني جهان. شوديم مطرح آن از هياول فيتعر كي ،يبررس آغازي برا نيبنابرا. ندارد وجود

 راي انيجر مفهوم نيا. پردازدي م دهند،ي م ليتشك را مدرن جهاني نظامها كهي جوامع اي دولتهاي فراسو به كه كندي م اشاره

ي مهم راتيتأث توانندي م ايدن از بخش كي در گرفته صورتي تهايفعال و ماتيتصم دادها،يرو آن قيطر از كه كندي م فيتعر

 م،يجرا ارتباطات، ر،يتصاو دانش، مردم، ه،يسرما كاالها، امروزه. باشند داشته جهاني ها بخش نيتر دورافتاده جوامع و افراد بر

ي جنبشها ،يا ترجمهي ها شبكه. گذرندي م نهايسرزم و مرزها از سهولت به اعتقادات و مدها داروها، ها، ندهيآال فرهنگ،

 اند افتهي گسترش كامالً دبستان، تا گرفته كيآكادم سطوح ازي بشر تيفعالي ها نهيزمي تمام باًيتقر در ارتباطات وي اجتماع

  . )17 ،1380 رابرتسون،(

 1960 دهه حدود از تنها شدني جهان  همچون ياصطالحات اما ؛ دارد كاربرد كه است سال صد چهار از شيبي جهان مفهوم    

 بر دوكتاب به شدني جهان اصطالح كاربرد.  نداشت ،ي چنداني علم اعتباري الديم 1980 دهه اواسط تا و افتندي رواجي الديم

 نقش بر كه است لوهان ماك مارشال فيتالي جهان دهكده اول كتاب.  شدند منتشري الديم 1970 سال در كه گردد يم

 ،ينسكيبرژ گنويزب نوشته دوم كتاب.  است متمركزي جهان واحدي جهان دهكده به جهان شدن ليتبد و ارتباط ليوسا تحوالت

ي برا متحده االتيا كه استي نقش درباره آن مطالب ،  است كارتري جمهور استير دوران در كايآمري مل تيامني شورا سيرئ

  ).152 ،1379 ، ديعبدالحم( رديبگ عهده به ديبا سمينينو جامع نمونه ارائه و جهاني رهبر

        

        شدنشدنشدنشدني ي ي ي جهانجهانجهانجهان    تتتتيييياهماهماهماهم    وووو    ضرورتضرورتضرورتضرورت    - - - - 3333

 تحوالت انگريب شدنيجهان رايز كند؛يمي تداع را ارتباطات انقالب وي فناور مسئله افراد، ازي اريبسي برا شدن،يجهان اصطالح

 و علم مختلفي هانهيزم در بشر دانش رشد. است داده رخ اطالعات و ارتباطاتي هايفناور بستر در كه استيي هاشرفتيپ و

 همچوني ارتباط نوي ابزارها ها،انهيرا ها،روبات ،ينيماشي ابزارها ،يستيزي هايفناور ها،كيكروالكترونيم رينظي فناور

 ساخته ريپذامكاني سادگبه را مختلف جوامع و مردم انيم ارتباط ،يونيزيتلو ويي ويراد مختلفي هاشبكه و هاماهواره نترنت،يا

 دري شگرف راتيتأث و كنديمي ط را خود ريمس ما اراده و خواست از فارغ كه است ريناپذاجتنابي اپروسه شدن،يجهان. است

  گذارديمي جا بر جامعه افرادي زندگ شئون همه

  



 

  

  :ديگوي م شدنيجهاني براي ارتباطي هايتكنولوژ و ارتباطات تياهم درباره» نحاس جرج« دكتر    

 سوق شتريب ائتالف سمت به را جهان امر، نيا و كننديم كمك هاتخصص و هاداده انتقال به ارتباطات، ديجدي هايفناور

ي دستاوردها نيترتازه انتقال باي فناور گوناگون ابزار شرفتيپ نيهمچن. انجامديم شدنيجهاني نوع به جهينت در و دهد يم

 سخن گريد كه دهيرسيي جا به هادادهي تكنولوژ. آورديم وجود بهي مشابه و ديجدي فضا جهان،ي كشورها همه دري فرهنگ

ي نوع جادياي برا را نهيزم ،يجهان استيس عرصه در نيا و است دشوار آن جيرا مفهوم بهي قوم وي ملي مرزها درباره گفتن

  .)33: 1381 ى،يزا لك( كنديم فراهم متفاوت شدنيجهان

  

 شدنشدنشدنشدنييييجهانجهانجهانجهان    ووووي ي ي ي ارتباطارتباطارتباطارتباطي ي ي ي هاهاهاهاييييفناورفناورفناورفناور    رشدرشدرشدرشد    - - - - 4444

 چنان تحوالت نيا گسترش و عمق ر،ياخ دهه چندي ط. است شده بناي تكنولوژ تحوالت هيپا بر شدن،يجهان روند شك بدون

 اطالعات، گردش سرعت رينظيب شيافزا. است كردهي ديجد ميپارادا وارد را جهان تيريمد و ديتول نظم وي فناور كه بوده

 جامعه ،يمكان وي زمان فاصله كاهش با كه هستند ديجد عصر برجستهي هايژگيو از امور، نيا نهيهز ريچشمگ كاهش با همراه

  .اندكرده مبدلي جهاني شهر به راي بشر

 هموار را جهان مناطق همه به عيسري رساناطالع خدمات به دنيرس راه ارتباطات، وي علم انقالب واسطه به شدنيجهان    

. افتي خواهد ارتقا باالتر سطوح بهي فيك وي كم طوربه شدن،يجهان نديفرا خالل در زين علم روزافزونيي شكوفا .سازديم

 اداره و گرانيد بري اثرگذار و امور اداره تيفيك در خود،ي بازساز وي سازمانده بر عالوه ابند،ي دست روين نيا به كهيي كشورها

 .شد خواهند موفق زين جهاني نظام وي اقتصاد ـي فرهنگ ،ياجتماع ـي اسيس امور

 ها،انهيرا چون نينوي ابزارها از اعمي (اطالعات وي ارتباط مختلفي ابزارها توسعه و رشد زانيمي ريگاندازه ن،يبنابرا    

ي شاخص مطبوعات، و كتاب ون،يزيتلو و،يراد همچون تريميقدي ابزارها كنار در ،...)و نترنتيا تال،يجيدي هادستگاه ها، ماهواره

  .است كارآمد معاصر،ي ايدن در دهيپد نيا نفوذ زانيم دركي برا كه شوديمي تلق شدنيجهاني برا

  

        ارتباطاتارتباطاتارتباطاتارتباطات    شدنشدنشدنشدني ي ي ي جهانجهانجهانجهان    - - - - 5555

  :ديفرماي م نيچني ارتباطي هاي وتكنولوژ ارتباطات تياهم باره در نحاس جرج دكتر

 سوق شتريب ائتالف سمت به را جهان امر نيا و كنندي م كمك ها تخصص و ها داده انتقال به ارتباطات ديجدي هاي فناور 

ي دستاوردها نيتر تازه انتقال باي فناور گوناگون ابزار شرفيپ نيهمچن. انجامدي م شدني جهاني نوع به جهينت در و دهدي م

 گريد كه است دهيرسيي جا به ها دادهي تكنولوژ. آوردي م وجود بهي مشابه و ديجدي فضا جهان،ي كشورها همه دري فرهنگ

 جادياي برا را نهيزم ،يجهان استيس عرصه در نيا و است دشوار آن جيرا مفهوم بهي قوم وي ملي مرزها درباره گفتن سخن

 .)141 ،1391 همكاران، و نيالد شرف( كندي م فراهم متفاوت شدني جهاني نوع

 تحوالت نيا گسترش و عمق ر،ياخ دهه چندي ط. است شده بناي تكنولوژ تحوالت هيپا بر شدني جهان روند شك بدون    

 گردش سرعت رينظي ب شيافزا. است كردهي ديجد ميپارادا وارد را جهان تيريمد و ديتول نظم وي فناور كه بوده چنان

 وي زمان فاصله كاهش با كه هستند ديجد عصر برجستهي هاي ژگيو از امور، نيا نهيهز ريچشمگ كاهش با همراه اطالعات،

 ،ينور بريفي تكنولوژ وي ا ماهواره ارتباطاتي تصاعد گسترش و رشد. اند كرده مبدلي جهاني شهر به راي بشر جامعه ،يمكان

ي رهايمس تعداد 1996 تا 1986ي ها سال فاصله در تنها. است ساخته سريم جهان پهنه در را اطالعات انبوه حجمي آن گردش

 كي به هزار 10 از كيآتالنت دري نور بريفي صوتي رهايمس تعداد و هزار 700 به هزار 100 از كمتر ازي ا ماهوارهي صوت

 10 از شيبهب ونيليم 200 ازي نترنتياي ها زبانيم تعداد 2002 تا 1980ي ها سال در. افتي شيافزا هزار 450 و ونيليم

 بازار و كرده دگرگون كامال را مصرف و ديتولي الگو ،يجمع ارتباط ليوسا رشد با همراه تحوالت نيا. افتي شيافزا ونيبل



 

  

 شيافزا ه،يسرما و كاري ور بهره شيافزا د،يجد عيصنا شيدايپ موجبي فناور تحوالت نيهمچن. است آورده ديپد راي جهان

 .)26 - 25 ،1384 ،يزمان( است شدهي جهان بازار بسط جهينت در و داتيتول سطح
 آورده وجود به استي اجتماعي واقع روابط بر حاكم روح ازي خال كه راي مجاز ارتباطات ازي ديجد نوع ارتباطات انقالب    

:  استي اصلي ژگيو دوي دارا كه ديآي م وجود بهي واقع جهان موازات بهي ديجد جهان... و نترنتيا ماهواره، قيطر از. است

ي محتوا ثيح ازيي ها مجموعه كه دارندي متكثر و عيوس مخاطباني كيالكتروني ها رسانه. ها رسانه وي مجاز تيواقع فرهنگ

ي ها واسطه قيطر از همه ها فرهنگ و رديگي م شكلي مجازي فضاي طيشرا نيچن در. كنندي م عرضه افراد نيا به نينماد

 فواصل. كندي م دايپيي  تازهي معان مكان و زمان ميمفاه ، ها انيجري فضا و زماني ب زمان در و شودي م منتقلي كيالكترون

 افراد انيم همزمان ارتباط امكان و ها هيسرما و ها داده و اطالعات نيا انتقال و شودي م برداشته انيم از عمالًي مكان وي زمان

 از. دارند عهده بري امروزي ها جامعهي فرهنگ رييتغ دري اساس نقش دوي گروهي ها رسانه. ديآي م وجود به مختلف نقاط در

 عبارت به هستند، ابداع وي نوآور هدف با جامعه نخبگان هيتغذ منبع گريدي سو از و دهندي م نشر را توده فرهنگ سو كي

 ويي نوزاي اصل عوامل از كي هر. است كوچك طيمح با كل جامعه اي بزرگ طيمح اتصال حلقهي گروهي ها رسانه گريد

 گريكدي با چنان ها رسانه مقوله و شدني جهان بحث. استي فرهنگ توسعه برنده شيپ و تحرك عامل جهينت در و تيخالق

: است معتقد» الزار تيژود. «رسدي م نظر به محال ها، رسانه بدون شدني جهان كردن تجربه تصور كه اند خورده ونديپ

 در شركت با بلكه فرهنگ دادن بازتاب با فقط نه راي باز نيا و كنندي مي باز را غالب نقش جامعه فرهنگ در ها رسانه«

  ).60 ،1384 ،يفارس» (گذارندي م اجرا به زيني فرهنگساز
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هاي  هاي محلي و جنبش ها، دولت شدن تعامالت ميان ايالت نمايند. جهاني شدن ايفا مي ها يك نقش گردشي در جهاني سياست

مرز قابل  اي و سخن جهان بي هاي چندمليتي، اثر منطقه كند. عالئم آن در ارتقاء سازمان اجتماعي را در جهان برجسته مي

هاي غيردولتي و واحدهاي نيروي كار بطور چشمگيري قلمروهاي كهن را  هاي محلي، سازمان ها، دولت مشاهده است. ايالت

ها  سمت فرصت ها، اين يك دنياي جديد به كنند. براي بعضي كنند و به ظاهر توسط قراردادهاي شركتي عمل مي انكار مي

توانند براي دموكراسي تالش كنند. اين تعامل در مكان يا فضاي مجازي باعث  ه انبوهي از مردم ميك گشايد در جايي مي

براي سايرين، اين يك تمركز ثروت و ). Lefebvre, 2003( شود پذيري آن مي مسئوليت پذيركردن حكومت و جايگزين

هاي ناپايدار و شديدي را  ين موضوع واكنشگردد. ا قدرت و تهديدي از سوي كاهش استانداردهاي كيفيت زندگي محسوب مي

  از هر دو بال چپ و راست معترضان در پي دارد.

دهند. با توجه  المللي تغيير مي هاي بين ها و شركت ها به نفع سازمان عالوه بر آن، جهاني شدن قدرت اقتصادي را از حكومت    

گذاري فروريخته و  مللي پول، قلمروهاي تجارت و سرمايهبه نقش فعال سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و موسسه بين ال

مكزيك، تايلند، اندونزي، آرژانتين، تركيه و  –ميالدي  1990نقش حكومت ملي هم تضعيف شده است. هجوم بحران در دهه 

  طور شفاف نشان دهنده اهميت موسسات مالي جهاني بر تغيير تعادل فيزيكي بود. به –برزيل 

المللي، معياري واحد براي توليد  اقتصادي با استانداردسازي در حال وقوع است. اين در اثر پذيرش بين تغيير در قدرت    

شود، استانداردسازي خود عامل ارتقاء دهنده جهاني شدن است. زماني كه كاالها و اطالعات شبيه هم  كاالها و خدمات معنا مي

شوند. استانداردهاي معمول  كنند و بنابراين به راحتي تجارت مي يدا ميشوند، قابل درك شده و امكان معامله با يكديگر را پ

درست به مثابه ). Sassen, 1994( گيري، معيار جهاني، اجزاي تعويض پذير و نمادهاي مديريتي ضروري هستند اندازه

هاي سوني،  ات شركتكند. توليد ها در توسعه زمين، استانداردسازي هم جهاني شدن را تسهيل مي سيستم شطرنجي خيابان

ها و  شوند و به راحتي توسط مصرف كنندگان قابل تشخيص هستند. گواهي نايك و مك دونالد در سراسر جهان يافت مي

دهد. تجارت آزاد  شوند كه به منابع انساني اجازه حركت در مرزهاي رسمي را مي اي باعث استانداردسازي مي مدارك حرفه



 

  

پذيرد. ساكنان ديگر كشورها با  ارت جهاني به عنوان ابزارهايي جهت استانداردسازي صورت ميالمللي تحت نظر سازمان تج بين

  كنند. استفاده از مقررات آن سازمان معيارهاي رايج براي محصوالت خود را جهت ورود به بازارهاي جديد رعايت مي

كنند. چين، هند، مالزي، برزيل، مكزيك،  شماري از كشورهاي در حال توسعه نيز در مسير يكپارچگي جهاني حركت مي    

طور  دارند. به كنندف بلكه محصوالت و خدمات اصلي را به بازار عرضه مي كره جنوبي و تايلند ديگر تنها مواد اوليه صادر نمي

شد. با  ميالدي شامل مي 2000و  1999% كل صادرات آن كشور را در سال 5/10ود افزار در حد مثال در هند، صادرات نرم

 ,Savitch, and Kantor( شوند هاي رقابتي باعث كارآمدي صنعت و افزايش ثروت مي توجه به آن، تجارت آزاد و مزيت

2002(.  

اهد آورد. اين باعث افزايش ابتكارات علمي و آورد به ارمغان خو وجود مي هايي را در برابر مشكالتي كه به جهاني شدن فرصت    

آورد، همچنين  طور معناداري نرخ مرگ را به خصوص در كشورهاي در حال توسعه پايين مي شود و به مزاياي پزشكي مي

سال گذشته، نرخ اميد به زندگي در كشورهاي  25دهد. در خالل  دموكراسي ليبرال، حقوق بشر و حكمروايي خوب را ارتقاء مي

وجود  سال افزايش يافت. عالوه بر آن، جهاني شدن دارايي به 20سال و در كشورهاي در حال توسعه  10نعتي در حدود ص

يابد، اما  هاي توزيع مجدد سود در كشورها قابل مقايسه نيست. اين شرايط در بعضي كشورها ارتقاء مي آورد، كه با مكانيزم مي

هاي  جايي التي شامل شكاف شديد طبقات اجتماعي، افزايش سطوح فقر و جابهدهد. مشك در ديگر كشورها لزوماً رخ نمي

جمعيت شناختي در مقياس گسترده از جمله عواملي هستند كه از تبعات منفي جهاني شدن در بعضي كشورها به حساب 

ها كارتن خوابي  يابانخانمان كه در كنار خ مردمان بي«آيند. در گزارشي منتشر شده از جانب سازمان ملل مطرح شد كه  مي

  ».اند هايي هستند كه اكثر بودجه آن كشور را به خود اختصاص داده گر آسمان خراش كنند با چشمان خود نظاره مي

ها قبل از پارادايم جهاني  كه شهرسازي هانري لوفور سال گذارند؟ با وجود اين چگونه شهرها از خود چنين تصاويري باقي مي    

پرداخته بود، او يك پيشگام در زمينه پيش بيني جهاني بود كه بيش از نيمي از جمعيت آن در شهرها شدن به اظهار نظر 

كند كه با توسعه جامعه، زبان، هويت، فرم و اصالت شهرها نيز دچار بازتوليد اجتماعي  كنند. لوفور همچنين بحث مي زندگي مي

كنند، چرا كه زندگي شهري الماسي است كه  گري مي ير جهان ميانجيگردند. مطابق با نظران لوفور، شهرها بين انسان و سا مي

  توان دنيا را با آن تماشا كرد. مي

داري بودند. همزمان با تضعيف مرزهاي ملي  ها، مراكز توليد، توزيع، خدمات، مالي و بانك هاي شهري در طي قرن محدوده    

هايي براي  وهاي اصلي جهاني شدن، گرديدند، در واقع به سازمانتوسط جهاني شدن و تأكيد بر رقابت، شهرها تبديل به نير

تبديل تغيير هويت دادند. اعمال جهاني در شهرها نهادينه گرديد و مانيفستي در زمينه تغييرات ساختار اشتغال، فرم شراكت 

رها به سرعت اقتصاد هاي جمعيتي خاص قرائت گرديد. شه هاي عظيم و محروميت فضايي گروه عمومي/ خصوصي، توسعه پروژه

هاي  المللي و توريست خارجي تغيير دادند. مراكز تجارت جهاني، فستيوال هاي بين هاي چندمليتي، رسانه خود را به تعاوني

  . )United Nations, 2001( المللي و اجتماعات مهاجرنشين از منظرهاي جديد شهري هستند بين

هاي المپيك، محل استقرار دفاتر چندمليتي و فروش توليدات خود به  زباني بازيشهرها ابتكاراتي در زمينه رقابت براي مي    

گذاري يا توليدات بازار  هاي بيگانه جهت سرمايه ساير شهرها و كشورها از خودبروز دادند. بعضي شهرها داوطلبي خود را به ملت

هايي براي  كه ديگران گام كنند، در حالي رفي ميمع» منطقه بازار آزاد«كنند. ديگر شهرها خود را به عنوان  محلي اعالم مي

براي يادآوري رشد نيروهاي جهاني بر تصميم » شدن محلي كردن جهاني«دارند. واژه  آمدگويي به مهاجرين برمي خوش

  هاي محلي ابداع شده است. سازي

ها  ترند، براي همين به آن ناخت گستردهاي، نفوذ سياسي يا ش امروزه شهرها در جهاني بدون مرز، به دنبال بازارهاي سرمايه    

ها هستند. و نقشي  ها يا ايالت تر از بسياري ملت گويند. لندن، توكيو، ممباي و نيويورك بزرگ مي» شهرهاي جهان محلي«

كنند. اقتصاد لندن نهمين اقتصاد بزرگ اروپاست، عالوه بر اين كه در كنار اقتصادهاي  اساسي در صحنه جهان ايفا مي

  هايي چون اتريش، يونان و پرتغال قرار دارند.كشور



 

  

(اسدي  المللي در بسياري از شهرها گشت هاي بين پيدايش پديده جهاني شدن باعث افزايش مهاجرين خارجي و توريست    

 2000كردند. در سال  . اكثر مهاجران از جهان توسعه نيافته به شهرهايي با اقتصاد پيشرفته هجرت مي)1394محل چالي، 

دادند. درصد  هاي قومي يا متولدين خارج از آن كشورها تشكيل مي % جمعيت نيويورك و تورنتو را اقليت50ميالدي بيش از 

درآمد  هاي كم % است. بسياري از مهاجران شغل15كه اين رقم در پاريس  باشد، درحالي % مي29ساكنان خارجي در شهر لندن 

وجود  كردند. در آن هنگام حضور خيل عظيمي از مهاجران سبب به اشغال ميمثل مشاغل نظافتي و كارهاي ساختماني را 

ها در شمال آفريقا به دنيا آمده  آمدن خشونت، ترس از فضاي شهري و مشكالت اجتماعي بيشتر گرديد. جواناني كه والدين آن

اكن آمستردام و بروكسل هاي مهاجران و جمعيت بومي س هاي حومه پاريس شركت داشتند؛ تضاد گرايش بودند در شورش

هاي كاوكاسوس در مسكو و سن پطرزبورگ به يك عادت  موجب تنش در آن شهرها شد؛ و حمالتي برعليه مهاجران در كوه

  ).Lefebvre, 2003( تبديل شده بود

ميليون نفر توريست جهاني  6شود. بيش از  المللي مي جنبه ديگري از جهاني شدن مربوط به افزايش ماهوي توريست بين    

ها  دهد، كه آمار مورد انتظار براي آن كنند و نمودار رقمي بيشتر را براي پاريس و لندن نشان مي ساالنه از نيويورك بازديد مي

ن نفر جمعيت است. توريست يك صنعت شهري است كه جريانات عظيم مردمي را به همراه ميليو 11و  15به ترتيب بيش از 

كند. شهرها مركز مصرف، تفريح، فرهنگ  آورد. اين در واقع سازماني است كه معناي جهاني شدن را بازتعريف و تعويض مي مي

هاي سنگين حمل و نقلي و  ها، سيستم هها، ساخت فرودگا بايست در زيرساخت و خدمات هستند كه براي رونق اين صنعت مي

  گذاري كرد. تسهيالت شهري سرمايه

هاي ماهوي هستند،  كه شهرهايي چون نيويورك، لندن و توكيو داراي منابع مالي عظيم، ارتباطات جهاني و فرصت درحالي    

تصادي يا توليد بخش توسعه دهنده اند قادر به تغيير روند اق ديگر شهرها كه در اقتصادهاي كمتر توسعه يافته قرار گرفته

ها هستند (سنگاپور،  ماهوي نيستند. براي شهرهاي پيشرو (نيويورك، لندن و توكيو) يا شهرهايي كه در حال رسيدن به آن

شود. براي مناطقي با  بانگكوك و شانگهاي)، جهاني شدن يك آرزو و كليدي براي تغيير پايه صنعتي خويش محسوب مي

شود. شهرهايي  ها مي ر، ظرفيت تغيير منابع محلي به بخش صادرات، سبب محدوديت اقتصاد جهاني آنهاي محدودت فرصت

مانند الهه، دارالسالم و قاهره در عين تجربه رشد جمعيت، قادر به تقويت اقتصاد خويش براي عرضه توان جمعيتي خود 

شود تا مهاجرين تازه وارد مجبور  ل مجرمانه سبب مينيستند. در بسياري از ديگر شهرها، مشكل مسكن قابل استطاعت و اعما

به سكونت در گتوهاي جدا شده از شهر به لحاظ فضايي شوند. رشد بدون توسعه در بسياري از شهرهاي جهان همچنان در 

  .)Sassen, 1994( حال وقوع است

جهان معمول رقابت اقتصادي و تغيير ها را درگير  كاهد يا آن ممكن است فرض شود كه جهاني شدن از اهميت شهرها مي    

شوند. در واقع،  طور پيش فرض، مردم در هر جايي كه بخواهند زندگي كرده و به تجارت مشغول مي نمايد. به اجتماعي مي

خالف آن صحيح است، البته شايد در تعداد اندكي از شهرها صدق كند. يك اقتصاد دانش بنيان باعث شتاب بخشيدن به 

شود. عالوه بر آن، تحقيق حرفه براي كسب منفعت بيشتر از تعامل افراد با يكديگر  به چهره و غيررسمي مي ارتباطات چهره

  گردد. حاصل مي

المللي براي تقويت صنايع سنگين و تغيير  هاي بين شهرهايي در موقعيت استراتژيك مثل سنگاپور، به خوبي از فرصت    

هاي محدود نيز كه اغلب در  نمايند. شهرهايي با فرصت اي هدايت مي ديگر خدمات حرفهها و  اقتصاد خود به مراكز مالي، تعاوني

هاي اقتصادي ناتوان هستند. جهاني شدن آثار متفاوتي بر  دهند و از جذب بخش آفريقا قرار دارند، صنايع خود را از دست مي

ند، شهرهايي مثل نيويورك، لندن و پاريس در واقع شو مند نمي گذارد و همه شهرها به يك اندازه از مواهب آن بهره شهرها مي

طور مثال لندن به مثابه يك مركز بانكي عمل  پيوندد. به جا به وقوع مي هايي هستند كه اكثر دادوستدهاي جهاني در آن ايستگاه

ها و  كه بيشتر وام جاييكند،  كه سرمايه متمركز شده است، نيويورك به مثابه توليد كننده ابزارهاي مالي عمل مي كند، جايي مي

كه ارتباط  كند، جايي هاي اصلي عمل مي اي و تعاوني گردد و پاريس به مثابه مكان قرارگيري خدمات حرفه تسهيالت توزيع مي



 

  

توانند اقتصاد كل دنيا را كنترل كنند. ديگر شهرها مثل ديترويت،  گيرد. هركدام از اين شهرها به تنهايي مي جا شكل مي در آن

  هاي اخير دارند. ول و اسن نيز تجربه فقدان بسياري از مشاغل، تجارت و جمعيت را در سالليورپ

هاي اداري  تواند در ساخت محيط شهر بسيار موثر باشد. حركت رو به جلوي منطقه تجاري مركزي، برج ها مي اين تفاوت    

ي يك طبقه و كارخانجات در ديگر شهرها قرار دارد. ها هاي پر ستاره در يك شهر در تضاد آشكاري با مغازه بلندمرتبه و هتل

اي،  برخالف رشد تكنولوژي ديجيتال، موقعيت جغرافيايي يا مكان همچنان يك مسئله است. قلمروهاي بسته مسكوني حومه

، هاي اداري كمپ مانند هاي صنعتي خالي از جمعيت و پارك لبه شهرها، مراكز شهري تجاري شلوغ، گتوهاي شهري، محدوده

ها و  اند. تنها بعضي از شهرها از آن فرصت ها را ايجاد كرده هاي مختلف آن همه جزئي از اصول پيچيده شهري هستند كه فرصت

  مند گردند. توانند بهره ثروت عظيم برآمده از تجارت جهاني مي

هاي فقير و مخاطره آميز شده است.  وجود آمدن محدوده المللي باعث به هاي توزيعي داخلي و بين عالوه بر آن غياب مكانيزم    

آيند، زيرا تجارت به سرعت  هاي اقتصادي به حساب مي هاي در جريان براي بعضي شهرها، پايه جا شونده و پول سرمايه فراجابه

ه شود. شهرهايي با اقتصاد كمتر توسعه يافته ب گذاري منتقل مي هاي سرمايه از يك موقعيت به جاي ديگر در ارتباط با شيوه

كنند. اين موضوع كشورها را در معرض  يابند، زيرا محصوالت اوليه يا نيروي كار ارزان را صادر مي منزلت درجه دوم تنزل مي

  دهد. خطر سقوط به دليل برطرف كردن نيازهاي اساسي خود از بيرون قرار مي

زندگي سنتي و ضعف قدرت به  خصيصه منفي ديگر جهاني شدن شامل افزايش شكاف دستمزدها، خطراتي براي شيوه    

باشد. اين پيامدها دليل اساسي سوء استفاده از نيروي كار و حقوق بشر، آلودگي هوا  دليل تمركز آن در اقتصادهاي پيشرفته مي

  آورد.   باشد كه جهاني شدن با خود به همراه مي و گرماي جهاني مي
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 و اشندب يم دارا را شدني جهان استعاد نيمخاطب و اطالعات ازي انبوه بودن دارا تعل بهي سطح هر باي اجتماعي ها رسانه همه

 ماهواره كه است نيا دهنده نشان جينتا. هست نظرشان مدد كهي فرهنگ همان كنندي جهان را فرهنگ توانندي م قيطر نيا از

ي آگاه و اطالعات انتقال با است توانسته دارد، ها رسانه گريد به نسبت كهي بهتري اثرگذار و شتريب قدرت با نترنتيا خصوصاً و

 ايدن سراسر در مختلفي ها فرهنگ تينها در. آورد وجود بهي اقتصاد وي اسيس ،ياخالق ،ياجتماع امور دري نياديبن راتييتغ

شود. اين  قدرتمندتر ميهاي تجارت آزاد، جهاني شدن  با ابتكارات تكنولوژيكي و مزيت .اند دهيبخش تيرسم را راتييتغ نيا زين

گيرد. درست همانند انقالب صنعتي كه تاريخ را تغيير داد، جهاني شدن  يابد و حتي شتاب مي هاي آتي ادامه مي فرآيند در دهه

هاي آن استفاده كرده و به عنوان مراكز جهاني  آورد. بعضي شهرها از مزاياي فرصت هم تغييرات عظيمي با خود به همراه مي

  شوند. كه ديگر شهرها به شدت درگير مشكالت اجتماعي و اقتصادي مي سازند، درحالي رح ميخود را مط
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Abstract 
    Globalization entails a growing economic, social, political, and cultural interdependence 
between different nations and localities. It is a process made possible by advanced 
technology, which drives both the speed and volume of cross-border transactions. These 
transactions cover a wide range of goods and services, capital flows, and information. Since 
the 1970s, globalization has become a powerful force in almost all aspects of our lives, with 
hardly a place in the world untouched by this phenomenon. From business corporations 
located in New York City to street vendors in Mumbai (Bombay), all have found themselves 
part of a worldwide, seamless, and indivisible web of interconnected parts. The nature of this 
research is explanatory; also, considering the holistic subject, the main approach is operative. 
Finally we find out that Globalizing Communication have a great effection on metropolitan 
texture and form and the cities within Globalization.  
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