
 مقاله علمی

 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

 1401و هفتم، بهار   چهل  شمارهدوازدهم،   دوره

 30/09/1400تأیید نهایی:       10/03/1400دریافت مقاله: 

 73-92صص 

 شهر مشهد( کالن پژوهشی: ی شدن در شهر )نمونه جهانیهای  مؤلفه تأثیرارزیابی و تحلیل 

 ، مشهد، ایرانیخراسان رضو فناوری وپارک علم  ،یریزی شهر و برنامه ایکارشناس ارشد جغراف ،*1یمرو یمهد

، مشهد، ایرانانیرانیشرکت آرمان پژوهان آباد ا ،یریزی شهر و برنامه ایجغراف پسادکتری ،زادهیدانا عل دیس  

، تهران، ایرانتهران یدانشگاه خوارزم ،ریزی گردشگری و برنامه ایجغرافدانشیار گروه ، مهرنجانی یمانیمحمد سل  

، تهران، ایراننتهرا یدانشگاه خوارزم ،ریزی گردشگری و برنامه ایگروه جغراف یار، استادمجتبی جاودان  

 چکیده
بوده و  "طلب داری سلطه نظام سرمایه" دیجد یازهایسازی، عمدتاً به ابتکار و در چارچوب ن جهانی شدن و جهانی

در  ینسب یکپارچگی جادیو ا کمی و ستیقرن ب یاطالعات ی به جامعه ستمیقرن ب یصنعت ی گذار جامعه ،آن یعموم ندیبرآ

 تیاهم لیبه دلشهرها  انیبوده است. در این م هشبک یایشهرها و خلق دن، کشورها انیم ینظام روابط سنت

وبیش  کم زین رانیاز جمله ا توسعه درحال یدر کشورهافرآیند  نیاند. ا شدن قرار گرفته شان در کانون جهانی جانبه همه

ای است و محققان و  مؤلفهو چند دهیچیپ یندیفرآ ،سازی جهانی ایشدن  آثار خود را نشان داده است. جهانی

و نظر  دگاهیشدن د جهانی یِاسیو س ی، فرهنگی، اجتماعیهای اقتصاد و اولویت مؤلفه تینظران نسبت به اهم صاحب

به  دنیکه در شتاب بخش ینقش به دلیلرا  یفرهنگ ی و رابرتسون مؤلفه دنزیچون گ یاند. برخ نداشته یواحد

عنوان  به یفرهنگ ی ویژه در رابطه به شدن جهانیاز  زیاند. در ایران ن قرار داده تیشدن داشته و دارد، در اولو جهانی

شهرها را  ویژه کالن شدن شهرها به جهانی ی جانبه شناخت همه تیو اهم تیکه حساس اند نام برده "جنگ نرم ایتهاجم "

المللی خاص خود و جذب  و بین یو اهمیت مل تیموقع به دلیلشهر مشهد  کالن ،انیم نیا در کند. گوشزد می

قرار گرفته است.  قیتحق نیا موردتوجهدارد که  یخاص حساسیت ،نفر زائر و گردشگر ونیلیم 20از  شیب ی انهیسال

فراهم شده است؛  یدانیهای م و بررسی یاسنادای و  صورت کتابخانه  که داده و اطالعات موردنیاز به قیتحق نیهدف ا

ت و شناخ یکیشده است:  یریگیشهر مشهد بوده که در دو بخش پ شدن در کالن های جهانی مؤلفه لیو تحل یابیارز

شهر  شدن کالن جهانیهای منتخب در  مؤلفه ی، شناخت ساختار ارتباطیگرید ومشاهده شده؛  تأثیراتبندی  اولویت

 نیشدن ا جهانیفرآیند در  یشهروندان مشهد یاصل یدغدغه و نگران از آن است که یحاک قیتحق جینتا .مشهد

و جهت دادن به افکار و  کیتواند با تحر مؤلفه می نیا ها آن تیاست، چراکه به نظر اکثر یفرهنگ ی شهر، در حوزه کالن

 و در یو بوم ی، مذهبی، فرهنگیخیهای تار با ارزش گانهیب یهای فرهنگ ارزش ینیگزیهای جوانان و جا ها و ارزش آل ایده

گیری از مدل معادالت  با بهره زیهای منتخب ن مؤلفه یرا سرکوب کند. در مورد ساختار ارتباط ها آن تیکالم هو کی

 یداری برا معنی یروابط ساختار "یفرهنگ"و  "یاجتماع"، "یاقتصاد" ی مؤلفه  سه انیو... معلوم شد که م یساختار

مورد بحث،  ی هر سه مؤلفه قیتوان از طر می نیبنابرا؛ شهر مشهد وجود دارد شدن کالن نیجها نییو تب حیتوض

 کرد. یشهر مشهد را بررس شدن کالن جهانی

 .شهر مشهد شدن شهر، کالن ، جهانییشناسی فرهنگ آسیب شدن، یجهان :ها کلیدواژه

  

                                                           
1- Mehdi_marvi@yahoo.com ی مسئول                                                                                                  نویسنده *   
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 74                                و همکاران             مروی/...در شهر  شدن یجهان یها مؤلفه ریتأث لیو تحل یابیارز

 مقدمه -1

محسوس منجر شده  یاز مرز و قلمروها یعار یو تا حدود ایشبکه ییایبه خلق دن شدن یو جهان سازییجهان

 نیهای نو فناوری ی هتوسع قیجامعه و از طر دیجد یازهایاز ن یدر بستر دهیپد نیا (.Marsden, 2000: 5) است

 نیسوق داده است. ا کمی و ستیقرن ب یاطالعات ی جامعه به سمترا  ستمیقرن ب یصنعت ی جامعه یو ارتباط یاطالعات

 یویژه در کشورها ارتباطات، به یسنت یدر برخورد با ساختارها یجهان یو تمدن یو چرخش فرهنگ ییجا هجاب

المللی  و بین یتا مل یدر سطوح محل یاسیو س ی، فرهنگی، اجتماعیدر ابعاد اقتصاد یناگوار یامدهایپ توسعه درحال

.شود آن افزوده می تأثیرات ی و دامنه رعتبر س داشته است و دائماً

گیری  شدن صنعت و تجارت و خدمات و بهره یهمگانفرآیند در انتقال اطالعات و ارتباطات، شتاب در  سرعت

، این و حافظ یسیشدن بوده است )و ظهور مفهوم جهانی یدرنوردیدن مرزها، عامل اصل یبرا یتالیجیهای د شبکه

 یویژه در کشورها هایی به ها و چالش اما آسیب ،شده است رفتهیشدن پذ جهانی یکه برا ییرغم دستاوردها به .(1389

یی ایها و مشکالت در مفهوم قلمرو در مطالعات جغراف از: دوگانگی اند عبارت ها آنهایی از  ه که نمونهداشت توسعه درحال

(Ergazakis, 2011: 149؛ آثار غ)(؛ 11: 1389)رنه شورت،  یتیچندمل یها شرکت ی و سلطه یاقتصاد کنترل رقابلی

شدن  داریپد؛ (Li & Chou, 2014: 136) یو بوم یسنت میرفت مفاه نیو از ب یو التقاط فرهنگ تیمفهوم هو رابهام د

و  یرفتن تعامالت اجتماع نیاز ب. (Rao, 2001: 573از ارتباطات و اطالعات ) یمند بهره ی در حوزه یتالیجیشکاف د

 یدر فضا یاجتماع یها شیو گرا قیسال هوسو دادن ب (، سمت107: 1390 ،یخانواده )قزلسفل یها انیسست شدن بن

ها و  انسان دیو جهت دادن به عقا یبوم ی شهیبدون ر یفکر شاتیگرا جادیو ا یهای فرهنگ بنیان رییتغ ،یمجاز

و کنترل از راه دور اطالعات و ارتباطات  یمجاز یکاربران در فضا یتسلط بر اطالعات شخصی، و محل یمل یها تیهو

 (.Eade, 2005: 22) کشورها وافراد 

جهانی، عمدتاً در راستا و منافع شهرهای  ی ایجاد یک دهکده جای به سازی جهانیمطالعات اخیر بیانگر آن است که 

واقع مطابق با رو انباشت سرمایه در راستای منافع و پیشبرد اهداف این شهرها عمل کرده است. د داری سرمایه

نیویورک، پاریس،  عمدتاً در خدمت پیشرفت، رونق و حکمرانی شهرهایی چون سازی جهانی، 1ساسکیا ساسن بندی طبقه

و استعدادهای جهانی، رقابتی در مسیر قدرتمندتر شدن خود و ضعف و  ها سرمایهلندن و توکیو بوده است که با هدایت 

 گیری شکل ،در این زمینه ها چالش ترین مهم. یکی از اند کردهایجاد  (دیگر شهرهای جهان) پیرامونیوابستگی نواحی 

و استعدادهای بومی در نواحی محلی  ها ارزشفرهنگی  های داراییزدگی استثمار نوین اقتصادی و فرهنگی و حتی پس

تبدیل به بحرانی جدی  همسئل(. این Yang et al, 2019:2) استشیوه زندگی و مصرف غربی  روزافزونبا جذابیت 

اجتماعی در شهرهای جهان سوم  ی روزافزون سرمایهریزان محلی شده و باعث تخریب  گذاران و برنامه سیاستبرای 

 (.1392، زاده ؛ استعالجی و حسین1387و مقدس،  نوری خواجه) گردیده است

اقتصاد مجازی و بدون  گیری شکل، المللی بینیی چون مهاجرت نخبگان، استثمار کارگران ها چالشدر این بین، 

گیرد و همچنین واگرایی فرهنگی و ت کنترل قرار میدر جهان سوم که توسط شهرهای حاکم تح خصوص بههویت 

پیرامونی با -مرکز ی و عدالت اجتماعی را به هدف قرار داده و عمدتاً شکلی از توسعه اجتماعی مفهوم حقوق انسانی

اندازی  هایی که چشم (. چالش168-167: 1393؛ قنبری، Parnreiter, 2013) استزیاد از هم تشکیل داده  ی فاصله

سرمایه و استثمار جغرافیایی به گیری حکمرانی  و به شکل داشتهشدن  گیری جهانی شکلفرآیند آمرانه به  گرایانه و قطب

 ،باشند های چندملیتی و مراکز تولید و ترویج مصرف می که مقر فرماندهی شرکت شهرها،شهرهای شمال یا مادر نفع

 (.4-3: 1390فرهادی محلی، ) شده استمنجر 

شهر مشهد  تر داشته باشد. کالن جدی یتواند آثار می یساختار و کارکرد مذهب یدارا یدر شهرها مسئله نیا

بالغ بر  یرایسال پذ (، هر1399نفر در سال  3315241بالغ بر خود ) تیعالوه بر جمع رانیا یمذهب تختیعنوان پا به

                                                           
1- Saskia Sassen 
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 75                                1401بهار  ،هفتم ، شماره چهل ودوازدهممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 

 

در  یفرهنگ جیو ترو قیتعم درآن  ی قش گستردهن نیبنابرا؛ باشد می زین خارجی و یزائر و مسافر داخل ونیلیم 20

تواند آثار و  شهر می نیشدن در ا جهانی های ویژگیاست. بروز و ظهور صفات و  انکارناپذیر فراملی و یمل اسیمق

، یاسیو س یشدن، عالوه بر اهداف اقتصاد های حاکم بر روند جهانی داشته باشد. قدرت یدر پ یگوناگون یمنف یامدهایپ

 ی جانبه گسترش همه قیجوامع و از طر یشدن را در قالب ادغام و اضمحالل فرهنگ جهانی یاعو اجتم یفرهنگنقش 

 "جنگ نرم"عنوان  اند که امروزه از آن به کرده فیتعر "سازی جهانی" یها و بازوها از مؤلفه یکیعنوان  به یمجاز یایدن

 شود. می ادی

 زیتا روستاها و جوامع کوچنده ن یآن حت ی ظاهر شده و عالوه بر شهرها دامنه زین رانیوبیش در ا کم مسئله نیا

 یو فرهنگ یاسی، سی، اجتماعیاقتصاد یو کارکردها تیهای مهم جمع شده است. از آنجا که شهرها کانون دهیکش

تر  و مخرب ترشیشدن ب جهانی یامدهایاز پ ها آنپذیری  جانبه بوده و آسیب همه تیحساس یدارا ثیح نیهستند، ا

سازی  های فرهنگ که نقش کانون یمذهب یو شهرها فرهنگیـ  یخیتار ی نهیشیپ یدارا یامر در شهرها نیخواهد بود. ا

شدن  های جهانی های مرتبط با مؤلفه رو، شناخت زمینه از این ؛تر است تر و حساس نمایان اریدارند، بس یفرهنگ جیو ترو

 ی ، مقالهمسئلهانداز از  چشم نیشود. با ا لیدرستی مطالعه و تحل  به دیگیرد و با قرار می تیشهرها در اولو گونه این

رو  از این؛ کند نییرا تب ها آن یشدن شهر مشهد را بشناسد و ساختار ارتباط های مرتبط با جهانی حاضر تالش دارد مؤلفه

؟ و کدام ستیشدن شهر مشهد چ های جهانی و مؤلفه ها زمینه کرده است که کزسؤال متمر نیخود را بر پاسخ به ا یسع

 دارند؟ یشتریب تأثیرها  مؤلفه
 

 پژوهش ی پیشینه -2

شدن یک چرخش مهم در روند جوامع بشری است، هرچند هنوز در تمام جوامع یکسان ظاهر نشده است،  جهانی

ست، مورد توجه و مناقشات علمی قرار ... داشته اها و حیات انسان، کشورها، فرهنگ آثار عمیقی که در به دلیللیکن 

گزیده از مطالعات صورت گرفته در  (1)در جدول های گوناگونی انجام شده است.  ها و بحث گرفت و درباره آن پژوهش

 تشریح شده است. توسعه درحالدر کشورهای  سازی جهانیی پیشروی ها چالشو  و آثار و نتایج آن شدن جهانی ی زمینه
 

 شهرها و آثار آن شدن جهانیپژوهش در راستای  ی از پیشینه ای ه: گزید1جدول 

 نتایج منبع

 1390فرهادی محلی، 

به شکل امروزی از زمان فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سر عینیت  شدن جهانی

و نئولیبرالیسم بوده و منجر به  داری سرمایهدر خدمت شهرهای  ای پدیدهیافته و 

 های بخشدر  ویژه بهمادر در برابر نواحی پیرامونی  شهرهای تسلط وحکمرانی 

 اقتصادی و اجتماعی شده است.

 1390یزدانی و مروتی،

 تواند می شده تعبیر مکان و زمان شدن فشرده به آن از که شدن جهانی فرآیند

 و ها ارزش ی اشاعه موجب و دهد قرار تهدید معرض در را سنتی های فرهنگ

 های عرصه در شگرفی تغییرات سبب امر همین. شود جهانی فرهنگ هنجارهای

 عنوان به ملی هویت مخصوصاً) افراد هویت جمعی های گونه در ازجمله مختلف

 و یافته توسعه کمتر است. در کشورهای شده( جمعی هویت سطح فراگیرترین

 رها و دادن دست از یا و «شدن غربی» معنای به شدن جهانی ی پروسه توسعه درحال

 همچون آن پذیرش معنای به بلکه نیست، بنیان و اساس در هویت هرگونه کردن

 تک زیست از خروج معنای به و جهانی حرکت نوسان پر مسیر در بحرانی ای پدیده

 .است روانه
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 76                                و همکاران             مروی/...در شهر  شدن یجهان یها مؤلفه ریتأث لیو تحل یابیارز

 نتایج منبع

 1390رستمی و همکاران، 

 در تیلور پیتر گروه پژوهشگران گانه 12های  شاخصبا  شهرها، شدن جهانیفرآیند در 

 جهانی شهر ده تیلور، گروه تحقیقاتی نتایج اساس بر. است جهانی شهرهای حوزه

 یعنی ؛ها آن مورد شش که اند شده شناسایی آلفا جهانی شهرهای عنوان به برتر؛

 محسوب «شهر جهان» سنگاپور و کنگ هنگ توکیو، پاریس، لندن، نیویورک،

 شهر» . مفهومشود میمنابع و سرمایه جهانی توسط این شهرها کنترل . شوند می

اصلی  های کانون شهرها جهان. است «شهر جهان» از متفاوت صراحتاً «جهانی

 ی شبکه مراتب سلسله رأسکه در  شوند میفرماندهی اقتصاد جهانی محسوب 

 .اند گرفتهشهرهای جهانی قرار 

 1390آرمن و زارع،

در جهان  وصخص بهیک پدیده کالن در عصر حاضر بیشتر و  عنوان به شدن جهانی

 شدن جهانیاصلی  ی جوهره چراکه ؛سوم منجر به تشدید فقر و نابرابری شده است

 .است توسعه درحالوابستگی اقتصادی جهان 

 1394، افشان گلذکی و 

نقشه ژئوپلیتیکی جدیدی منجر شده است که شهرها را به  گیری شکلبه  شدن جهانی

پیرامون قرار داده است. در این نقشه، منابع  -چند بخش و در قابل یک رویکرد مرکز 

جهانی، خدمات جهانی و اقتصاد جهانی در خدمت شهرهایی چون نیویورک، لندن و 

گر نواحی در و همدی کند میکه فراتر از ابعاد و قلمرو سیاسی عمل  استتوکیو 

 .باشند میخدمت رقابت گرایی نواحی مادر 

 1398فقه مجیدی و همکاران، 

 شدن جهانیکل،  شدن جهانی های شاخصاز این پژوهش اثر  آمده دست بهطبق نتایج 

در  توسعه درحالسیاسی در کشورهای  شدن جهانیاجتماعی و  شدن جهانیاقتصادی، 

، اثر رو نیازااست که  دار معنیز میانگین، مثبت و ا تر پاییندو گروه با درآمد باالتر و 

در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید  شدن جهانیمثبت 

 .شود می

 2012فرناندز و همکاران،

پدیده کالن عصر حاضر نتایج متفاوتی در شهرهای جهان داشته  عنوان به شدن جهانی

های ه انقباض و زوال شهری در شاخصعمدتاً ب توسعه درحالو در کشورهای 

 نامطلوب شهری انجامیده است. ی گرایی و توسعه رقابت

 2012گندروت،

 ی را در راستای ساخت دهکده ای عادالنهدر شهرها نتایج یکسان و  سازی جهانی

فرهنگی و عدم  گرایی واپسجهانی در پی نداشته است. ترس، عدم اعتماد، مهاجرت، 

در کشورهای جنوب یا جهان  سازی جهانیی ها چالش نیتر مهمامنیت اقتصادی از 

 سوم است.

 2019یانگ و همکاران،

 صرفاً توسعه درحال کشورهای در توان نمی را شهرها محیط بر شدن جهانی تأثیر 

 اقتصادی، شدن جهانی ترکیبی اثرات این، بر عالوه. کرد تعریف منفی یا مثبت

محیطی  تغییرات به منجر المللی بین ارتباطات و ها دولت شدن جهانی فرآیندهای

 .شود می

 2020ووگل و همکاران،

که بر دانش و عمل  کند میاین مطالعه تز شهر جهانی را در سیدنی استرالیا بررسی 

 سازی جهانیکافی  ی این است که آیا به اندازه پژوهشاصلی  سؤالشهری غالب است. 

ه تز جهان شهر یک ساختار تحلیلی مفید اگرچ ؟کشد میتجربه سیدنی را به تصویر 

کافی  ی که به اندازه کند میو محققان است، اما مطالعه استدالل  گذاران سیاستبرای 

. کند مییک شهر جهانی پیشرو و مشکالت فعلی آن را ترسیم ن عنوان بهظهور سیدنی 

هدایت  تز شهر جهانی، نهادها و فرآیندهای سیاسی را که شهر جهانی را شکل داده و

 .گیرد می، نادیده کنند می
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 نتایج منبع

 2021ورجینر و ریکابونی،

شهرهای جهانی با توجه به ثبت اختراعات و تولیدات علمی، به نرخ باالتری از نوآوری 

، منبع مزیت موقعیت مکانی مراکز نوآوری هنوز در ادبیات بحث حال نیباا. بالند می

 وجود نیباااز سرریزهای دانش محلی گرفته تا اثرات شبکه.  هایی استدالل، با شود می

و اکثر شهرها  شود میدیده  داری سرمایهاین موقعیت فقط در شهرهای مادر و مراکز 

 .کنند میروند نابرابری را تجربه  توسعه درحالشهرهای  خصوص به

 

پایداری توسعه و برخورداری از  سازی نتوانسته است به روندادبیات پیشین پژوهش حاکی از آن است جهانی

های درنوردیده شدن مرزهای جغرافیایی در شهرهای جهان کمک نماید. از سوی دیگر این پدیده به شکاف بزرگ  مزیت

در  خصوص بهاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بین شهرهای مادر و سایر شهرهای جهان  های زمینهدر 

کلی به  صورت  به ها آن ی که در همه دهد میاست. بررسی مطالعات پیشین نشان انجامیده  توسعه درحالکشورهای 

و آثار آن توجه شده و یا یک بعد خاص و عمدتاً بعد اقتصادی آن با توجه به ماهیت تولید سرمایه و  شدن جهانیموضوع 

کشورهای رجی و فقر و نابرابری اجتماعی در شهری در مطالعات خا ی و مظاهر توسعه ها زیرساختتزریق پول به 

تا با انتخاب یک قلمرو مکانی  استحاضر تالش کرده  ی توجه شده است. این در حالی است که مطالعه توسعه درحال

آن یعنی مؤلفه  تأثیرگذارکالن  ی در سه مؤلفه شدن جهانی های آسیبمشهد( به ارزیابی  شهر کالن اینجاخاص )در 

 شهر مشهد نشان دهد.پیش روی کالن انداز چشمآن را بر  تأثیراتها و اعی و فرهنگی پرداخته و اولویتاقتصادی، اجتم

 

 مبانی نظری پژوهش -3

یا  "شهرهای جهانی" ی گیری پدیده شدن با شهرگرایی، شهرنشینی و توسعه شهری منجر به شکل تلفیق جهانی

"جهان شهرها"
چراکه  ؛شوند می تعریف جهانی اقتصاد کنترل مراکز عنوان به معموالً جهانی شده است. شهرهای 1

 فرهنگی و مالی مادی، های جریان متقابل وابستگی برای یده سازمان مهم مراکز عنوان به که شهرها و یا مناطقی کالن

 توان به می جهانی، ترین شهرهای شده از شناخته. کنند می حفظ را معاصر شدن جهانی هم کنند در پیوند بامی عمل

 شهرها شدن به برخی از کالن جهانی درواقع (.,Vogel :2020 1) کنگ اشاره کرد هنگ و پاریس توکیو، نیویورک، لندن،

عنوان مرکز کنترل و  دهند، مرجعیت داده است تا به که خدمات اقتصادی سیاسی، اجتماعی و تخصصی انجام می

های محلی و بومی بر جوامع سلطه یابد  داشته ی ها و همه سازی فرهنگ یکپارچهفرماندهی، سایر شهرها عمل کنند و با 

(2016: 170 Wang,) در جهانی بازارهای شدن ادغام درهم از: است عبارت آن عام مفهوم در شدن بنابراین، جهانی؛ 

 چهارچوب در فرهنگ، و کار نیروی سرمایه، انتقال و جابجایی و مستقیم گذاری و سرمایه تجارت های زمینه

رغم  به شدن البته جهانی (.5: 1395رضوی و همکاران، ) است بازار یا همان نئولیبرالیسم جهانی و آزادی داری سرمایه

یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت لوای نئولیبرالیسم، با فشردگی مفهوم زمان و مکان، بسیاری از مفاهیم 

 اند را با سؤال مواجه ساخته است هایی را که بر اساس این مفاهیم شکل گرفته موجود و در نتیجه بسیاری از تحلیل

های ارتباطی، زمان و مکان که در قالب مفهوم فاصله  با پیشرفت فناوری گرید انیب به(. 111: 1394نعمتی و علیزاده، )

حد زیادی  تا شردگی زمان و فضاو ف شدن های متأثر از جهانی عنوان حوزه کنند، به های شهری نمود پیدا می در نظریه

شهری  ی مکان، تحت عنوان کوچک شدن شبکهـ  فشردگی زمان فرآیندرنه شورت، از  .دهند نقش خود را از دست می

ی شهری  شبکه(. کوچک شدن Servaens, 2006: 85برد ) یاد کرده است که مفهوم نظام شهری را زیر سؤال می

افتد که شهرهای کوچک و بزرگ از نظر زمان و فضا به هم نزدیک شده باشند. با توجه به پیشرفت  زمانی اتفاق می

                                                           
1- Global Cities 
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 78                                و همکاران             مروی/...در شهر  شدن یجهان یها مؤلفه ریتأث لیو تحل یابیارز

های  تر شده و اصطالحاً فضا و زمان سیستم به هم نزدیکی شهری  شبکهتکنولوژی و برقراری ارتباط بسیار سریع، 

 (.73: 1389رنه شورت، ) شهری، نیز کوچک شده است

ها، عمدتاً بر سه حوزه و و تفسیر حضور گسترده آن در مناسبات و ساختار شهر شدن ری مرتبط با جهانیادبیات نظ

 نیب نیدرا(. ,Woo :2020 16) استهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  که حوزه حوزه متمرکز شده است یک کالن

ملی بررسی  ی سیاسی از نوع تأثیرگذاری یک کالن حوزه، برای شهرها قلمداد شده و بیشتر در حوزه ی البته، حوزه

 .(,Aguilar :2003 4) شود می
 

 
 (1389 شدن در شهرها )رنه شورت، های تأثیرگذاری جهانی: مؤلفه1شکل 

 

به دو  یو جامعه جهان فرهنگهای اقتصاد،  به مزیت یابیدست یبرا یرقابت یفضا کیدر  یجهان یامروزه شهرها

 و اجتماعی فضایی، ی توسعه و (,Oduwaye :2006 200شوند ) می میتقس یرامونیای و پ هسته یدسته شهرها

 تفکر این در. کنند می تفسیر جهانی اقتصادفرآیند  در کنترل تحت حاکم شهرهای با ارتباط در را شهرها فرهنگی

 گرفته شکل جهانی، یکپارچه اقتصاد ی بهانه به نیز جهان شهرهای در تنیده هم به های شبکه قالب در فضایی اتصال

 که شود می استدالل چنین «جغرافیا پایان» اعالم با غرب محققان اعتقاد به که چالشی. (,Landis :2008 338) است

 قراردادی فضاهای و جغرافیایی مرزهای از تا داد خواهد ادامه خود تالش به مجازی فضای و شدن جهانی دنیای در پول

نعمتی و ) گردد موجود جغرافیایی و فضایی مرزهای ورای جهانی مالی نظام یک گیری شکل باعث و دورمانده به آور الزام

 بیانگر خود حقیقت در جهانی شهری های سیستم تعریف امروزه که است نحوی به مسئله این. (115: 1394علیزاده، 

 جهان شهرهای بندی تقسیم برای امروزه حتی. (119: 1390حسینی،  نجاتی) خورد می پیوند آن با و بوده جهانی اقتصاد

 بندی تقسیم امروزه که است خوبی واضح به بنابراین؛ گیرد می قرار استناد مورد ها آن پذیری و ارتباط پذیری رقابت نیز

آرم و زارع، ) است جهانی اقتصاد به وابسته تعاریف از متأثر که گشته پدیدار کالن، مقیاس در شهری فضاهای عملکردی

 گرو در پیشرفت به رسیدن برای را شهری فضاهای و شهرها کنونی جایگاه کاستلز، در این راستا، امانوئل .(19: 1390

فرآیند  (.,Adams 2007) است کرده شده، تفسیر جهانی اقتصاد با متناسب اطالعاتی ظرفیت و زندگی کیفیت

 به رو مناطق نایافته، توسعه و یافته توسعه کشورهای اقتصادی های نابرابری نیز در جغرافیایی اصطالحات در شدن جهانی
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این است  موردتوجه ی مسئله .(,Shatkin :2007 2) است شده تفسیر جهانی غیر و جهانی شهرهای و زده واپس و رشد

 به پیوستن برای خود شدن شهرها خودبه جهانی ی عرصهموجود در  ناهمگونی تحوالتفرآیند  با شهرها انطباق که برای

 .است خورده رقم توسعه درحال در کشورهای خصوص به جهانی بزرگ شهرهای ی شبکه

اجتماعی،  ی شدن به جامعه و حوزه زای جهانی های آسیب از سوی دیگر بعضی از محققان معتقدند در بین مؤلفه

 تأثیرو در بعد خرد و کالن، امروزه تحت  "فضا"و  "مکان"حالت کمتر توجه شده است. جامعه شهری در هر دو 

گذاران ملی و پژوهشگران و  (. این وضع که سیاست,Freidmann :2005 188شدن قرار دارند ) فرهنگی جهانی ی مؤلفه

های جدید و بیگانه، تغییر  وسو دادن به گرایش ها، سمت نظران نسبت به مسائلی چون تغییر سالیق و نگرش صاحب

 های جدی های ملی و محلی دچار نگرانی بحران هویت تیدرنهاالگوی مصرف در جامعه و حتی گذران اوقات فراغت و 

شدن در شهرها با ابزارهای  به رسوخ جهانی رو نیازا(. بسیاری از اندیشمندان 1389، رضایی و عباسی) استکرده 

"شناسی بومی اجتماعی و بحران در شناخت 2گسست اجتماعی"اجتماعی، تحت عنوان  ی در حوزه 1اطالعاتی
نام  3

موضوع از چارچوب نظری ترکیبی  در این پژوهش برای توجیه و توضیح (.,Borja & Castells :2003 7) اند برده

عنوان  چراکه این دو نظریه بر فرهنگ به ؛ها هستند استفاده شده است گیدنز و رابرتسون که فراگیرتر از دیگر نظریه

شدن در شهرها  های پذیرش جهانی ترین مؤلفه یکی از اصلی شدن تأکید دارند. عامل عمده در شتاب کنونی جهانی

توان مقدمات تغییر و  باشد. با سیطره بر فرهنگ مکانی می می "شاخص مؤثر فرهنگ" یا همان "پذیرش فرهنگی"

 درواقعشدن  (. تحت نام جهانی,Kang et al 2 :2020) خاص فراهم آورد ی فضایی را در یک پهنه-همسوسازی مکانی

های  را در راستای ارزش ها آنتوان هر عقیده و ساختاری را بر جامعه میزبان تحمیل کرد و  با کنترل فرهنگی می

 های نیروی امروزه گیدنز آنتونی ی گفته (. به166: 1392نجارزاده، ) سازی موردنظر کشورهای برتر مطیع ساخت جهانی

 ویژگی ترین او مهم کرد. جستجو افراد فرهنگ در و جامعه شرایط در باید ذهنی نه و عینی صورت به را شدن جهانی

 با عمدتاً که ویژگی (.,Wang & Chai 169 :2016) دانند می جوامع 4شدن سنخ هم در را فرهنگ شدن جهانی برای

 تعامالت نرفت بین از در ،زمینه این در را بحران ترین مهم. دهد می نشان را خود ها گرایی و تقلید گرایش مصرف

 فضاهای که شرایطی. (,Eade :2005 21) اند دانسته شهری پرهیجان فضاهای شدن خاموش اصطالح در و اجتماعی

 آن در متنوع های فرهنگ با ها انسان که جایی تا اند شبیه نماد به بیشتر که داده جلوه مصنوعی ازپیش بیش را شهری

 رشد و الگوگیری طریق از که شهروندی کرد. مطرح را جهانی شهروند راستا این در بتوان شاید. کنند می زندگی

 مجازی فضای در را خود های خواسته و بوده جهانی مسائل با ارتباط در دیجیتالی، فضای در انگیزشی و شخصیت

 یابد می دست و به آن مطرح را خود عملکردهای و ها خواسته جهانی واحد فرهنگ قالب در و کند می جستجو

(2005: 188 Freidmann,) .ای هاله و رفته بین از هویتی و مکانی مراتب سلسله که فضای مجازی جایی است درواقع 

 شخصیت و شده آنجا وارد واحد اصطالح به فرهنگ با ناخواسته افراد شود که می گر جلوه فضایی تنیدگی درهم از

 در که دهد جهانی می حاکم غالب فرهنگ به را خود جای اجتماعی همبستگی که جایی. گیرند می خود به جدیدی

 فرهنگی استعمار که اینجاست شاید. شود می اداره محدود ای عده توسط و است جهانی دار سرمایه شرکت چند اختیار

ساز شکل  جریانی آسیب بیترت نیا بهدهد.  می نشان فضایی استعمار در وسیع بعد در و مکانی قالب استعمار در را خود

 (.,Borja & Castells :2003 28-34) دهد گیرد که آثار خود را در بحران شخصیت و هویت فرد و جامعه نشان می می

سازی در شهرهای جهان سوم و شهرهایی که در حال گذار از فرهنگ برآیند نظری پژوهش آن است که رهاورد جهانی

                                                           
بسیاری از  IS) یاطالعاتی  ی جامعه و حتی با مطرح نمودن مقوله ICTی اطالعات و ارتباطات( ها یفناوراین ابزارها با عنوان  -1

 شود یمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی کالبدی خالصه ها بخشفرآیندهای مرتبط با شهر و شهرنشینی را که عمدتاً در 

 .اند دادهو روندی جدید از شهرگرایی و شهری شدن را ارائه  تحت تأثیر قرار داده

2- Social fragment 

3- Local social epistemology 

4- Homogenization 
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عدی ملموس در سه بُ های آسیبپروری هستند،  و سرمایه داری سرمایه های منفعتپذیرش  به سمتی جمعی ها ارزشو 

داری نئولیبرال است که بر انباشت سرمایه در و سرمایهفضا و زندگی شهری است. بُعد اول مربوط به جریان اقتصادی 

از  صورت  بهدارد. شرط سرریز نوآوری و سرمایه نیز جز  تأکید ها آنشهرهای مادر و وابستگی اقتصادی پیرامون به 

 نداشته است. بُعد فرهنگی ای نتیجه... بومی و محلی ی و عدم اعتماد به دانش تولیدی ورفت استقالل اقتصاد دست

خود را در  ای فزاینده صورت  بهاست که  توسعه درحالشهرهای  پذیری آسیب های وجهه ترین حساسیکی از  عنوان به

. مهاجرت دهد مینشان  مبدأتجملی و وارداتی  گرایی مصرفمحلی و اتکا به -بومی های هویتو  ها ارزش یزدگ پس

اجتماعی از جمله نمودهای عینی این پدیده در شهرهای جهان سوم  ی فرهنگی و کاهش سرمایه های گسستنخبگان و 

است که  توسعه درحالبا نمود فضایی و مکانی در شهرهای  تأثیرپذیر ی بُعد اجتماعی، دیگر زمینه تیدرنها. باشد می

و رواج خانوادگی  های بنیانمکانی، گسست  یبستگ دل، عدم گرایی مصرفچون  توجهی قابل های نگرانیخود را در 

 گرفته از فضای مجازی نشان داده است. نشأت های اخالقی بیو  ها ناهنجاریفردگرایی و افزایش 

 
 : مدل مفهومی نظری پژوهش2شکل 

 

 موردمطالعه ی معرفی منطقه -3

میلیون نفر  3.4کیلومترمربع مساحت و حدود  250با حدود  مرکز استان خراسان رضوی، عنوان به شهر مشهد

 شود. میکشور بعد از تهران محسوب  شهر کالنو دومین  جهان مذهبی شهر کالندومین  عنوان بهجمعیت 
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 کشور: موقعیت شهر مشهد در استان و 3کل ش

 

 روش تحقیق -4
شهر مشهد  در کالن شدن های جهانی مؤلفه تأثیراین پژوهش، از نوع کاربردی است که در راستای ارزیابی و شناخت 

ای و مطالعه اسناد، منابع معتبر و  روش کتابخانه  های موردنیاز به تحلیلی انجام شده است. دادهـ  شناسی توصیفی با روش

 تأثیرکننده  های تعیین شاخص در این بخش گردآوری و تعریف ها و اطالعات ترین داده مهم مرجع تهیه شده است.

که ابتدا به روش تحلیل محتوا و بررسی ادبیات نظری مرتبط با موضوع انجام گردید. سپس  شدن در شهرها بود جهانی

به روش دلفی و  1د دانشگاه(کارشناس )متخصص و استا 15 های گردآوری شده از دیدگاه تعداد برای تأیید شاخص

های پژوهش از ضریب توافق  هدفمند در دو مرحله استفاده شد. برای تحلیل میزان توافق نخبگان در مورد شاخص

هایی مبنا قرار گرفتند که  ها و شاخص مؤلفه نهایتبنابراین در؛ استفاده گردید SPSS 21افزار  در قالب نرم 2کندال

های بخش تحلیلی پژوهش از روش  (. برای گردآوری داده1جدول ) بود 7/0باالی  اه آنضریب توافق کندال برای 

پژوهش با  ی نمونه ی شهر مشهد استفاده شده است. برای تعیین جامعه پیمایشی و پرسشنامه از شهروندان کالن

نفر به  322 حدود 95/0شهر مشهد و با سطح اطمینان  استفاده از فرمول عمومی کوکران و برحسب جمعیت کالن

در بخش تحلیلی پژوهش از  آمده دست بههای  روش تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. برای تحلیل داده

سازی  مدل ( استفاده شده است.AMOS) سازی معادالت ساختاری ( و مدلFTOPSISهای تاپسیس فازی ) مدل

 ای ریهم و بر متغ یچند مؤلفه بر رو تأثیر یاز ساختار ارتباط یکیچندوجهی و گراف لیتحل یمعادالت ساختار

                                                           
بودند که  یشناس جامعهشهری، مهندسی شهرسازی و  یزیر برنامه یها رشتهنفر از اساتید دانشگاه در  15کارشناسان پژوهش،  -1

 انتخاب شدند. هدفمندبه روش دلفی و 

2- Kendall, W 

 ثامن

4منطقه   

2منطقه   

8منطقه   

3منطقه   

10منطقه   

11منطقه   

9منطقه   

7منطقه   

5منطقه   

1منطقه   

6منطقه   
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ای از  دهد مجموعه است که به محقق امکان می یریچند متغ ونیمدل، از خانواده رگرس نیاست. ا گرید یرهایمتغ

 د.قرار ده زمونمورد آ زمان همطور  را به یونیمعادالت رگرس

 شدن شهرها های جهانی مؤلفه -4-1
بتدا با استفاده از مطالعات ارها از منابع متعددی استفاده شد که شدن شه جهانیمؤثر های  برای شناخت مؤلفه

های اقتصادی،  شهرها، مؤلفهشدن  جهانی اصلی تأثیرگذاری مستقیم در ی که سه مؤلفه شدگرفته، مشخص  صورت

عملکرد و تأثیرگذاری این حوزه عمدتاً که چون  ودبی سیاسی نیز مطرح  مؤلفه و البته کالن اجتماعی و فرهنگی هستند

 از دیدگاه نخبگانِ با استفادهی بعد  . در مرحله1ها گنجانده نشد بندی در تقسیم ،گردد در سطح ملی برآورد و تحلیل می

ال اقدام به شده گردید و با استفاده از ضریب نهایی کند های انتخاب به تأیید نهایی مؤلفهمرتبط با موضوع پژوهش، اقدام 

 است.آمده  (1)در جدول  (بعد محتوایی و تأیید کارشناسان) ادشدهی ی برآورد میزان توافق شد که نتایج دو مرحله

 شدن در شهرها های تأثیرگذاری جهانی : مؤلفه1جدول 

 ها مؤلفه مؤلفه

 اقتصادی

 مصرف(ابهام و تضعیف استقالل عملکردی در حوزه اقتصادی شهر )تولید، توزیع و  -

 های غیرمکانی و مجازی در شهر های کاذب و ناپایدار با ریشه گیری و پیدایش اشتغال شکل -

 ها و تقاضاهای غیرپایدار و کاذب در شهر افزایش عرضه -

 ها و منابع محلی و بومی در شهر ورود منابع تولیدی غیربومی و تضعیف داشته -

 خدمات و تبلیغات اقتصادی محلی در شهرفرآیند بیگانه بر تسلط رویکردهای خدماتی و تبلیغاتی اقتصادی  -

 کننده دادوستد شهر های اقتصادی شهر به نفع فضای اقتصادی مجازی و خارجی هدایت تضعیف کاربری -

 اجتماعی

 آوری به تعامالت مجازی و از راه دور در شهر کاهش تعامالت اجتماعی و روی-

 و بیگانه محور با تسلط رویکردهای غیربومی در شهر های اجتماعی افزایش میزان ناهنجاری -

 محوری جامعه در شهر های خانواده به نفع استقالل و تک از بین رفت و گسست بنیان -

 های واقعی موجود اجتماعی در شهر های دنیای مجازی و اجتناب از ظرفیت دلبستگی به خدمات و جذابیت -

 محلی در شهر-گی در محیط بومیکیفیت زندفرآیند تحریک حس ناامیدی از  -

 فرهنگی

 های تازه و منطبق با فرهنگ غربی هویتوجوی جستمحلی و گرایش به ـ  کاهش اعتماد هویت بومی -

 اروپاییـ  گرای غربی تحریک جامعه )قشر جوان( برای سرکوب هویت بومی و ارزشمند شدن فرهنگ مصرف -

 ها و سالیق فرهنگی و مذهبی در شهر تسلط آن بر گرایشای و کنترل و  رسانهـ  تسلط فرهنگ تبلیغاتی -

 مکانی و مذهبی در شهرـ  فرهنگیـ  های تاریخی جذب شدن اقشار جامعه به نمادهای غیربومی و سرکوب ارزش -

 تأثیرپذیری از رویکردهای با منشأ چند فرهنگی و بروز آن در اخالق و رفتار اجتماعی در شهر -

 بر اساس منابع مربوط نگارندگانمنبع: تدوین 

 های پژوهشیافته -5

                                                           
 :از آنها بهره برده شده است عبارتند از ها شاخصو  ها مؤلفهگزیده از منابعی که در تدوین  -1

 1381رنه شورت، -
-Marcotullio,2001 

- Beal,2002 

- Kanbur,2015 

- Landis,2008 

- Wu,2012 

-Taylor & Knox,2000 

- Nararyana,2010 

- Sharifonnasabi et al,2019 
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سنجی  ( به اولویتFTOPSISآل فازی ) ایده ی در این بخش ابتدا تالش شد تا با استفاده از مدل شباهت به گزینه

های فازی، نظرات  مدلفرآیند شهر مشهد پرداخته شود. مطابق با  در کالن شدن های تأثیرگذار جهانی ها و شاخص مؤلفه

فازی تبدیل  دبه اعدا (2)مطابق با جدول  ،تایی دریافت شده بود 5ای با طیف لیکرت  شهروندان که در پرسشنامه

 گردید.

 : اعداد فازی مثلثی2جدول 

 اعداد فازی متغیر زبانی

 3-1-1 خیلی کم

 5-3-1 کم

 7-5-3 متوسط

 9-7-5 زیاد

 9-7-7 خیلی زیاد

 

 ها آنسازی موزون  مقیاس ها و سپس بی داده سازی مقیاس ختار مدل فازی ابتدا اقدام به بیمطابق با سادر ادامه 

های هر سه مؤلفه در سه بخش حداقل وزن فازی، میانگین وزن فازی و حداکثر وزن فازی  گردید که برای شاخص

 تشریح شده است.

 شدن ثیرگذاری اقتصادی جهانیهای تأ : ماتریس بی مقیاس موزون فازی برای شاخص3جدول 
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 شدن های تأثیرگذاری اجتماعی جهانی : ماتریس بی مقیاس موزون فازی برای شاخص4جدول 

 

 شدن های تأثیرگذاری فرهنگی جهانی : ماتریس بی مقیاس موزون فازی برای شاخص5جدول 

 
 فاصله از ی شدن، اقدام به محاسبه جهانیهای سه مؤلفه اصلی بعد از محاسبه ماتریس موزن فازی برای شاخص 

( گردید. این 𝐶𝐶𝑖( همچنین شاخص شباهت فازی نهایی )+𝑆آل مثبت ) ( و همچنین فاصله از ایده−𝑆آل منفی )ایده

 تشریح شده است. (8)تا ( 6)های هر سه مؤلفه در جداول  مرحله برای شاخص

های تأثیرگذاری  آل مثبت و منفی شباهت فازی نهایی برای شاخص شاخص فاصله از ایده ی : محاسبه6جدول 

 شدن اقتصادی جهانی

 
اقتصادی، شاخص  ی های مؤلفه های پژوهش و در بخش شاخص ها و شاخص در بخش مؤلفه( 2مطابق با جدول )

 های اشتغال پیدایش و گیری شکل»؛ شاخص A3با شناسه « ها و تقاضاهای غیرپایدار و کاذب در شهر افزایش عرضه»

 استقالل تضعیف و ابهام»و همچنین شاخص  A2با شناسه « شهر در مجازی و غیرمکانی های باریشه ناپایدار و کاذب
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 ی سه شاخص با اولویت در حوزه A1 ی با شناسه« (مصرف و توزیع تولید،) شهر اقتصادی ی حوزه در عملکردی

د واصلی این حوزه را با ور تأثیرشهر مشهد هستند که از دیدگاه شهروندان  شدن در کالن تأثیرگذاری اقتصادی جهانی

شهروندان  ی دغدغه ،بنابراین آنچه در این بخش و این مؤلفه مشهود است؛ دهند شهر نشان می در این کالن شدن جهانی

نسبت به از دست رفتن استقالل عملکردی اقتصاد شهری، پیدایش مشاغل مجازی و کاذب، عرضه و تقاضای مجازی و 

بر  ینیب شیپ رقابلیغریزی شده و البته  سو و غیرقابل برنامه تأثیراتتواند  های غیر مکانی است که می کاذب با ریشه

 ساختار اقتصادی شهر مشهد داشته باشد.

های تأثیرگذاری اجتماعی  آل مثبت و منفی شباهت فازی نهایی برای شاخص : محاسبه شاخص فاصله از ایده7 جدول

 شدن جهانی

 
شهر مشهد از دیدگاه  در کالن شدن های اجتماعی تأثیرگذاری جهانی از تحلیل شاخص آمده دست بهنتایج فازی  

 در دور راه از و مجازی تعامالت به آوری روی و اعیاجتم تعامالت کاهش»شهروندان، حاکی از آن است که شاخص 

 واقعی های ظرفیت از اجتناب و مجازی دنیای های جذابیت و خدمات به دلبستگی»، شاخص B1با شناسه « شهر

 محیط در زندگی کیفیتفرآیند  از ناامیدی حس تحریک»شاخص  و همچنین B4با شناسه « شهر در اجتماعی موجود

در  شدن دارای بیشترین اولویت و اهمیت در بعد اجتماعی تأثیرگذاری جهانی B5با شناسه « شهر در محلیـ  بومی

 ی ند حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان، دغدغه اصلی شهر در صورت سیطرهرو این باشند.  شهر مشهد می کالن

کیفیت زندگی فرآیند ماعی، تبلیغ سوء از تعامالت اجت ناز بعد اجتماعی آن، از بین رفت شدن مفاهیم و ساختار جهانی

تواند آثار سویی را در  میفرآیند ها و خدمات غربی و بیگانه خواهد بود. این  در محیط شهر و دلبستگی به آیین

 داشته باشد. به دنبالشهر فرهنگی و مذهبی مشهد  کالن
 

های تأثیرگذاری  برای شاخص آل مثبت و منفی شباهت فازی نهایی شاخص فاصله از ایده ی : محاسبه8جدول 

 شدن فرهنگی جهانی

 

دهد  شهر مشهد نشان می در کالن شدن تأثیرگذاری فرهنگی جهانی ی کننده های تبیین نتایج تحلیل فازی شاخص

با « غربی گرای مصرف فرهنگ شدن ارزشمند و بومی هویت سرکوب برای( جوان قشر) جامعه تحریک»که سه شاخص 

 مذهبی و فرهنگی سالیق و ها گرایش بر آن تسلط و کنترل و ای رسانه - تبلیغاتی فرهنگ تسلط»، شاخص C2شناسه 
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 -تاریخی های ارزش سرکوب و غیربومی نمادهای به جامعه اقشار شدن جذب»و شاخص  C3با شناسه « شهر در

دارای رتبه اول اهمیت از دید شهروندان در بعد تأثیرگذاری فرهنگی  ،C4با شناسه « شهر در مذهبی و مکانی -فرهنگی

های فرهنگی،  رسد با توجه به وزن و نتایج مربوط به شاخص باشند. به نظر می شهر مشهد می در کالن شدن جهانی

فرآیند شهر مشهد در  دغدغه اصلی شهروندان، هجوم فرهنگی و تضعیف ساختارهای فرهنگی جامعه شهری کالن

که متکی به  توسعه درحالکه در بسیاری از شهرهای جهان  چراکه ؛آن است. البته این دغدغه بجاست شدن جهانی

در ادامه و در  داری شوند. شدن مجبور به پذیرش فرهنگ سرمایه جهانیفرآیند در  ،اند فرهنگی بومی و محلی خود بوده

آل منفی و مثبت، وزن نهایی فازی برای سه  های ایده صشاخ ی ها برای هر مؤلفه و محاسبهترکیب نهایی وزن شاخص

 شهر مشهد تشریح شده است. در کالن شدن جهانی ی مؤلفه

 
 شهر مشهد در کالن شدن های تأثیرگذار جهانی : نمودار اولویت نهایی مؤلفه4شکل 

شهر  در کالن شدن نتایج نهایی تحلیل فازی مؤید آن است که مؤلفه فرهنگی، دغدغه اصلی تأثیرگذاری جهانی

ورسوم اجتماعی است، در  های بومی محلی و آداب آیین ها و ها، خواست سنت ی دهنده باشد. این امر که نشان مشهد می

شهر  فرهنگی و درنتیجه اقتصادی کالن-تواند مشکالت مدیریتی متعددی را متوجه ساختار اجتماعی صورت تغییر می

های توسعه و کیفیت  های شهر، از تمامی مؤلفه و محلی جامعه نسبت به داشتهکه باورهای فرهنگی  مشهد نماید. وقتی

توان پنداشت  زندگی شهری تغییر یابد و تبلیغات روزافزون فضای دیجیتال فرهنگ لیبرال غربی را گسترش دهد، می

راین پرواضح است بناب؛ ها و مشکالتی مواجه خواهد بود شهر مشهد با چه چالش مذهبی کالن-ساختار فکری و فرهنگی

شهر  در این کالن شدن های الزم برای مقابله با آثار سوء جهانی ریزی برنامه ای و نیاز به انجام مطالعات پایه که این وضع

شهر مشهد تشریح شده  در کالن شدن جهانی ی کننده های تبیین در ادامه ساختار ارتباطی مؤلفه سازد. را ضروری می

درستی تبیین و  تواند بهشهر مشهد می را در کالن شدن جهانیفرآیند ، ادشدهیهای  مؤلفه است. هدف این بود که آیا

 استفاده شد. AMOSافزار  سازی معادالت ساختاری در قالب نرم تشریح کند یا خیر. برای این منظور از مدل

 شده های استخراج ساختار عاملی تأییدی پیشران ی : آماره9جدول 

𝒙𝟐 df P 𝒙𝟐 متغیرها
𝒅𝒇⁄  CFI IFI RMSEA 

 0541/0 889/0 895/0 01/2 001/0 321 34/645 اقتصادی

 0511/0 902/0 911/0 02/2 000/0 321 56/648 اجتماعی

 0509/0 903/0 912/0 02/2 000/0 321 58/649 فرهنگی
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 (،𝑥2یا کای اسکوئر ) "خی دو"سازی معادالت ساختاری سنجه  ترین ضرایب آماری در نیکویی برازش، مدل مهم 

 تیدرنها( و IFI) 2( و شاخص برازش افزایشیCFI) 1آزادی، شاخص برازش تطبیقی ی سبقت کای اسکوئر بر درجه

ها دارای مقدار معینی بوده که تحلیل را معنادار  باشد. این سنجه ( میRMSEA) 3میانگین مربعات تقریبی ی ریشه

متورم شدن میزان کای اسکوئر در  به علتپردازد.  می آمده دست بههای  ساخته و به تشریح ارتباط ساختاری پیشران

های دقیق  ه نمونهپردازند ک آزادی می ی های تحلیلی، اکثر تحلیل گران به نسبت مجذور کای اسکوئر بر درجه نمونه

ها را در برگیرد. به  گیرد. مقدار این نسبت باید ترکیب نیمی از داده شده و برای شناسایی ساختار را به کار می تحلیل

اطمینان داشت. نتایج تحلیل ساختار  کاررفته بههای  باشد تا بتوان به معناداری داده "ددو"دیگر سخن نباید کمتر از 

های برازش تطبیقی و  قبول بودن آن دارد. شاخص شده در این سنجه، نشان از قابل ساییارتباطی سه پیشران شنا

عدد یک میل کند برازش از سطح نیکویی باالیی  به سمتشده هر چه  افزایشی مطابق با استانداردهای آماری تعیین

در ادامه  مناسبی برخوردار است.برازش مدل از وضعیت  آمده دست بهنابراین با توجه به نتایج ب؛ برخوردار خواهد بود

شهر مشهد  در کالن شدن سازی معادالت ساختاری، برای تبیین ارتباط مؤلفه در تحلیل جهانی ساختار معماری مدل

 .آمده است

 

 
 شهر مشهد شدن در کالن جهانی ی  کننده های تبیین تأیید ارتباط مؤلفه یساختار معمار: 5شکل 

 

شهر مشهد که  شدن در کالن ها از جهانی مؤلفه ریتفس نییتب یبرا ،یسازی معادالت ساختار مدل یساختار معمار

کننده توسط مدل  های تبیین همراه با شاخص ،"فرهنگی آثار"و  "اجتماعیآثار " ،"اقتصادیآثار " یعنیدر سه مؤلفه 

کننده  های تبیین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به شاخص ی که هر سه مؤلفهدهد  می نشان ،است شده  طراحی

تأثیرگذاری فرآیند تواند  ، میآمده دست بهدار با در نظر گرفتن برازش مدل و میزان رگرسیون وزن و ها آنبرای 

آثار "واند ت شهر مشهد، می در کالن شدن توان گفت که رخداد جهانیشهر مشهد را توضیح دهد. می در کالن شدن جهانی

صورت ابهام در استقالل عملکردی اقتصادی شهر، پیدایش عرضه و تقاضاهای ناپایدار و کاذب، اشتغال و   به "اقتصادی

های اقتصادی شهر به نفع فضای اقتصادی مجازی و خارجی خدمات مجازی و کاذب در اقتصاد شهر و تضعیف کاربری

                                                           
1- Comparative Fit Index 

2- Incremental Fit Index 

3- Root-Mean-Square-Error of Approximation 
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تواند در تضعیف تعامالت اجتماعی، ناامیدی از کیفیت ، می"اجتماعی آثار"کننده دادوستد شهر، داشته باشد.  هدایت

که  شدن جهانی "فرهنگی تأثیر" تیدرنهاملی و مذهبی شهر باشد. ـ  زندگی و تضعیف ساختارهای اجتماعی بومی

، گرایش به زدگی هویتی و فرهنگی شهر گرایی، پس تواند نتایج بسیار عمیقی نیز داشته باشد و آثار خود را در غرب می

دهد.  به شهر و شهروندان خود نشان می ها آنهای بیگانه و تالش برای نمادسازی و تحمیل  سالیق و آداب رسوم فرهنگ

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر خواهد بود. -ها تغییر و ساختارشکنی در فرایندهای آموزشی این گرایش ی نتیجه

شود و سنت انگاشته شده و آنچه بیگانه و غربی  زده می آید، پس حساب می اصل و هویت اصلی به آنچه سان که هر بدین

های بزرگی  تواند مشکالت و بحران بدیهی است که تالش برای این جایگزینی، می .شود است مدرن و روزآمد حساب می

فرهنگ و بافت  گذاران و مدیران شهر را برای حفظ ساختار، و سیاست داشته باشدرا برای جامعه شهری مشهد در پی 

 .کند شدن شهر مواجه می جهانیفرآیند های ناشی از  اجتماعی و اقتصادی و عقیدتی شهر با مشکالت و چالش

 

 نتیجه -6

داری و  سرمایه سازی جهان، مطابق با اهداف همگرای عصر حاضر در راستای یکپارچه ی شدن، پدیده جهانی

 یها فرهنگ خردهاجتماعی و فرهنگی جهان و ادغام  قتصادی،فرایندی که به یکپارچگی سیاسی، ا نئولیبرالیسم است؛

( 2007محلی در فرهنگ جهانی به اصطالح برتر شهرها و کشورهای مادر )مرکز( یعنی نئولیبرالیسم است. مک ادامز )

 عنوان مادر و پاریس که به کند که فرهنگ غالب شهرهای مسلط جهانی همچون نیویورک، لندن چنین اشاره می

جهان در توجیه عملکرد  یها فرهنگ خردهشود در راستای همگرایی و تسلط بیشتر بر  شهرهای جهانی شناخته می

را تحت عنوان نماد پیشرفت قلمداد کرده و  ها آن، توسعه درحالکند و شهرهای کشورهای  عمل می شدن مناسب جهانی

کنند  ای اشاره می ( در مطالعه2020وو و جان ) امعه، اقتصاد و فرهنگ خود هستند.برای ج ها آنسعی در الگوسازی از 

اما  ،، مفید باشدتوسعه درحالشهری حتی در کشورهای  ی دار جامعه شدن، بیشتر برای طیف سرمایه شاید جهانی که

ی این ی شهر ع جامعهاقتصادی در طیف وسی تناقضات اجتماعی، فرهنگی و ،دارد به دنبالآنچه دگرگونی بزرگ را 

نشینی و حتی در حاشیه بودن تلقی کنند.  صورت حاشیه  تواند خود را به کشورهاست که البته عمدتاً فقیر هستند و می

های مختلف  شدن در شهرها، در جنبه ترین کارکرد جهانی کند که تغییر ساختار مهم ( اشاره می1389) رضایی و عباسی

 ،اند دارد و آنجاها که مطیع که برخی را مسلط و برخی را در حاشیه و مطیع نگه می استاقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

الگوی برتر جهانی، ادغام فرآیند که در  توسعه درحالعمدتاً در جهان سوم هستند و شهرهای بزرگ و کوچک کشورهای 

 و مطیع خواهد بود.

شهر  شدن را در کالنجهانی تأثیرهایی منتخب، ها و شاخصدر این راستا، تحقیق حاضر تالش کرد تا با مؤلفه

سنجی  در قالب دو هدف پژوهش، یکی اولویت آمده دست بهمذهبی مشهد بررسی و تحلیل نماید. نتایج -فرهنگی

شهر مشهد،  در کالن شدن های منتخب در تبیین جهانی شده و دیگری توضیح ساختار ارتباطی مؤلفه مشاهده تأثیرات

شهر  کالن شدن جهانیفرآیند که اولویت اصلی و دغدغه شهروندان در  های پژوهش نشان داد یافته است. آمده دست به

 سرکوب برای( جوان قشر) جامعه در آن تحریک که ییجاباشد.  فرهنگی آن می ی تأثیرگذاری مؤلفه ی مشهد در حوزه

 بر آن تسلط و کنترل و ای رسانهـ  تبلیغاتی فرهنگ غربی، تسلط گرای مصرف فرهنگ شدن ارزشمند و بومی هویت

 های ارزش سرکوب و غیربومی نمادهای به جامعه اقشار شدن شهر و جذب در مذهبی و فرهنگی سالیق و هاگرایش

فرهنگی در شهر  ی کننده تواند به تغییرات ساختاری نگرانشهر مشهد می در مذهبی و مکانی-فرهنگی- تاریخی

آن از  ی و آثار فزاینده شدن مذهبی شهر در برابر جهانی - پذیر بودن فرهنگ بومی بیانجامد. نتیجه همچنین بیانگر آسیب

 درواقعی جهانی که همان ها ارزش ی کرده است که به بهانه اشاره 1(2008) وو ویدر این زمینه دیدگاه شهروندان بود. 

                                                           
1. Yiwu, 2008 
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که خود گسست  شود میمحلی نادیده گرفته شده و کنار گذاشته -بومی های ارزشاری از بسی ،ی غربی هستندها ارزش

 به وجوددر شهرهای بزرگ چین  خصوص بهاجتماعی، اخالقی و هویتی برای شهروندان  های زمینهو شکاف بزرگی در 

که عمدتاً قشر  اند زدهرا با بحران هویت در شهرهای اسالمی گره  مسئله( این 1392آورده است. براتلو و بهبهانی نیا )

های پژوهش ساختار  نکته بعدی در یافته .شود می ای گستردهفرهنگی  های شکافو منجر به بروز  جوان را تهدید کرده

مشهد بود که شهر  و اثرات آن در کالن شدن برای تبیین جهانی"فرهنگی"و "اجتماعی"، "اقتصادی"معنادار سه مؤلفه 

این تحقیق همچنین نتایج سازی معادالت ساختاری بود.  دارای نیکویی برازش و ساختار معماری معنادار در قالب مدل

های اقتصادی، اجتماعی و  از طریق مؤلفه آن راتوان  شدن شهرها می نشان داد که برای ارزیابی و شناخت آثار جهانی

با که  کنند می( بیان 1392) زاده. در این رابطه استعالجی و حسین یافت فرهنگی به ارزیابی و تحلیل مناسب دست

فرهنگ عمومی و محیط ساخته از لحاظ الگوهای مصرف،  توسعه درحالشدن، شهرهای کشورهای  جهانی فرآیندتشدید 

ی ها چالش( نیز عمده 1393) زاده صادقی .دشونبه همتای غربی خود شبیه می به لحاظ ابعاد اقتصادی و اجتماعی شده

و  داری سرمایه، اقتصاد مانده عقبفرهنگ  ورا با تبیین خاص بودن و عوام بودن؛ فرهنگ مدرن  شدن جهانی های آسیب

 .کند میو وابسته تحلیل و بیان  مانده عقب ی مدرن و خاص و جامعه ی اقتصاد ورشکسته و جامعه

های پژوهشی  جانبه در قالب طرح های بنیادی و همه شود که پژوهش با عنایت به نتایج تحقیق، پیشنهاد می 

گیرد. در این رابطه برخی محورهای موردنظر این  مسئوالن شهر قرار موردتوجهدانشگاهی و دیگر نهادهای پژوهشی 

 زیر پیشنهاد شده است: به شرحمقاله 

ها و محتویات سازنده  شهر مشهد، از طریق برنامه در کالن مکانی-های ملی داشتهافزایش حس اعتماد به  .1

 توسعه شهریفرآیند در 

شده در شهر و  بینی های پیش ها و برنامه مذهبی از طریق آموزش-فرهنگ و گفتمان ملی ی توسعه .2

 درست آن با آثار جهانی ی مقایسه

جای  ها به سازی دانش پیشرفت در این حوزه ومیاتکا به فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و سعی در ب .3

 ها سازی و آمیختگی توأم با انکار وضعیت بومی و ملی در این حوزه شبیه

ملی با توجه به ـ  های فرهنگی و سنتی بومی زیستی و گردهمایی آوری به فرهنگ طبیعی هم روی .4

شهر  و آداب فضای مجازی در کالنها  جای هجوم و تقلید از سلیقه محلی به - ورسوم و عقاید بومی آداب

 مشهد

های چندپاره و  های بومی و محلی و عدم احساس سرخوردگی در مقابل سالیق و فرهنگ ترویج داشته .5

 شهر مشهد چندرنگی غربی در کالن

بومی و ملی در -ریزی برای رشد و نشاط اجتماعی از طریق بهبود و ترویج سالیق و آداب سنتی برنامه .6

 شهر مشهد کالن

ها و تهدیدهای حاصل از  هایی در جهت آگاه ساختن شکاف راهکارها و نشست ی ریزی برای ارائه رنامهب .7

شهر  شدن در کالن جهانی ی گرایش بدون حدومرز و برنامه به وسایل ارتباطات مجازی جمعی در حوزه

 .مشهد
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Abstract 

Globalization has been mainly based on the initiatives and new demands of hegemonic 

capitalism system and its general outcome has been a transition from 20
th
 century industrial 

society to 21
st
 century information society and building relative integrity in the system of 

traditional relations between countries, cities and creation of network world. The result of 

globalization in the cities of third world countries and the cities in transition from collective 

values and culture to the acceptance of capitalism interests is three-dimensional tangible 

damages in urban space and urban life. These three dimensions include economic, social and 

cultural fields at an international level and a political major field at the national level. This is 

more tangible and critical in the cities with a historic-cultural background and religious cities 

that play the role of culture building centers and culture promotion. Therefore, recognition of 

context related to the globalization components of these kinds of cities take priority and must be 

studies and analyzed properly. Metropolis of Mashhad as Iran’s religious capital plays a major 

and undeniable role in cultural promotion and deepening at the national and international level. 

The appearance of globalization traits and characteristics in this city can cause various negative 

consequences. The dominant powers in the process of globalization have defined a social and 

cultural role, in addition to economic and political ones, as one of the main components of 

globalization in format of cultural assimilation and destruction of societies through 

comprehensive expansion of cyberspace as one of the components and fundamentals of 

“globalization” that is referred to as “soft warfare”. In this perspective, the recent study has 

pursued the evaluation and analysis of globalization in the metropolis of Mashhad in two 

aspects: recognition and prioritizing the observed effects and recognition of communicative 

structure of the selective components in the globalization of Mashhad. 
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