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زیر نظر استاد  :جناب آقای دکتر دبیری مهر
حسین سلطان آبادی
یوسف صدیقیان

مصطفی میری
محمد دهقان
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جهانی شدن و مسایل آنٰ یکی از چالشههای
جدی ای است که در سهرا آاهاز اههارو سه
میالدی فراروی کش راای در حال ت سعه قرار
دارد ار انچه که در م رد جهانی شدن نا بردو
می ش د در دو داه پایانی قرن بیستم به طه ر
چشم گیری نم د یافتهٰ بیانگر فرایند با ابعهاد
مختلهههههههههه اقت هههههههههههادی ٰ
سیاسیٰاجتمهاییٰفرانگهی بهروز و وهه ر
میابد
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رویداد های مهم پایان قرن بیستم
-1انقالبی تکنولوژیک که حول محور فن اوری اطالعات
-2سقوط نظام دولت ساالر شوروی سابق و به دنبال آنٰ اضمحالل جنبش بین املللی کمونیسم:

-3سرمایه داری دستخوش تجدید ساختاری بنیادین شدن
-4تشدیدتوسعه ی نابرابر در جهان
-5نظام ارتباطی نوین که به زبانی جهانی و دیجیتالی سخن میگوید
-6دگرگونی های اجتماعی همچون فزاینده های تحول تکنولوژیک و اقتصادی چشم گیر
هستند
-7توجه به محیط زیست
-8نظام های سیاس ی در یک بحران ساختاری مشرو عیت گرفتار شده اند
 -9گرد هم آمدن مردماز قبیل هویت دینی قومی سرزمینی و ملی
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مفه

جهانی شدن

واژه ( golbalzationجهااانی شاادن)باار گرفتااه از واژه
جهان است

golbeبااه معناای کااره زمااین و

-1واژه ( globalجهااانی) اساات ایاان واژه باارای توصاایف نیروها؛عوامل؛رویاادادها و فراینااده
ها بکار می رود که در گستره جهانی و فرا ملی نقش دارد
-2واژه ( golbalizing golbalizationجهااانی سااازی یااا جهااانی کااردن ) داللاات باار آن دار د کااه
قصد برنامه و اگاهی معینی در پشت این فرایند نهفته است و ایان در راساتای منااف و عالیاق بر ای
دولت ها و یا شرکت ها ی چند ملیتی است
-3واژه ( golbalismجهان گرایی)این واژه بیانگر ارزش هایی اسات کاه افاراد بایبناد آن ارزش؛سار
تااا ساار زمااین را محاایط مااادی؛و افااراد روی زمااین را شااهروندان ؛مصاار کنناادگان و تولیااد کننااد گااان
جهانی می دانند و خواهان اقدامات مساعی جمعی برای حل مشکالت می دانند
-4واژه  globalizationبرای اولین بار در اوایل دهه 1960وارد ادبیات روز شد و فرهنا
لغت وبستر در سال  1961وارذ وارد مجموعه خود قرار داد
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بنج تعریف از جهانی شدن
-1بین املللی شدن:

-2آزاد سازی:

-3جهان گستری:
-4غربی کردن(به ویژه امریکایی شدن):
-5قلمرو زدایی یا فرا قلمرو گرایی:
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پیشینه و یلل جهانی شدن
سه دیدگاه
-1دیدگاه مورخانو تاریخ نگاران:
-2دیدگاه نوگرایی:
کر ،دانلوپ ،هاربی سان ،می یرز که دو دیادگاه بارای ادغاام باین جواما را مطار
می کنند:

الااف) جواما صاانعتی در مقابسااه بااا جواما غیاار صاانعتی بیشااتر بااه یکاادیگر شاابیه
هستند
ب) فرایند صنعتی شدن در جوام مختلاف متفااوت باشاد اماا ایان جواما در
گذر زمان بطور فزلینده ای به هم شبیه خواهند شد
 -3دیدگاه پسانوگرایی:
جهانی شدن
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نظریه های جهانی شدن
نظریه بردازان جهانی شدن عبارتند از:

مارتین البرو:
دید گاه خود را در کتاب عصر جهانی :جامعه شناس ی بدیده جهانی شدن مطر کرده است

 5راه جهان شمولی ما راه برای رسیدن به مدرنیته سوق میدهد:
-1نتایج جهانی و محیط فعالیت های فزایندهای انسانی
-2فقدان امنیت در برابر تسلیحات مخرب جهانی

-3جهان شمولی نظامهای ارتباطی
-4شکوفایی اقتصادی

-5رجوع و عالقه یافراد و گروه ها به جهانگرایی
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نشانه های ظهور جهان شمولی از دیدگاه البرو:
جن سرد جهان سوم-فرود انسان به کره ماه در سال 1969

فن آوری الکترونیکی-بیروزی ایالت متحد امریکا با فروپاش ی اتحاد جماهر شوروی در سال 1991

-افزابش دمای جهانی

رونالد رابرتسون:
دیدگاه خود را در کتاب جهانی شدن:تئوری های اجتماعی و فرهنگی جهانی مطر کرده است
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مرحله از تاریخ فشرده شدن و بیچیده شدن جهان از دیدرابرتسون:
-1مرحله بدوی یا اولیه(اروپا سال )1750-1400
-2مرحله آغاز جهانی شدن(اروپا سال سالهای )1875-11750

-3مرحله خیز و جهش(سالهای)1925-1875
-4مرحله برای کسب سلطه(سالهای )1969-1925

-5مرحله عدم قطعیت(1992-1965
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انتونی گیدنز
از جملاه جامعاه شناسااانی اسات کااه جهاانی شاادن را نتیجاه مساتقیم تجاادد و ناوگرایی میدانااداز دیاد او جهااانی
شادن ناه تاهاا یاک واقعیاات اسات بلکاه در حاال حاضاروجود دارد و در حااال تغییار دادن هماه چیاز اسات جهااانی
شدن ساخت دولت ها ماهیت اقتصادها و بیشتر نهاد ها ی اساس ی را متحول می سازد

از دید گدینز دولت – ملت هنوز قدرت حیاتی چهان را در اختیار دارند
جوز استی لیتز
ٌ
او اساسا اقتصاد دان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  2001است
دیدگاه او در کتابی به نام جهانی شدن و مسائل آن در سال  2002مطر کرده است

مارتین خور
م ااارتین خ ااور از محقق ااان اقتص ااادی اس اات ک ااه دی اادگاه خ ااود را در کت اااب جه ااانی ش اادن و جن ااوب
مطر کرده است
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از دیدگاو مارتین خ ر فرایند اای نابرابری و با ت زیع نهابرابر در
م ارد زیر م رد ارزیابی قرار می داد:
 رشد و گسترش در تعداد محدودی از کشورهای فعال و بیشتاز رشااد متوسااط و بااا نوسااان در بر اای از کش ااورهای کااه میکوشااند خااود را در چااارچوب جهااانی ش اادن-آزادسازی همساز و منطق نمایید
 تجربااه حاشاایههای شاادن و اضاامحالل کشااورهای کااه قااادر بااه خااروث از مشااکالت واقعاای م اال قیماات بااایین االهااایاولی ااه و بح اران ب اادهی ه ااا نیس ااتند و از تحم اال مش ااکالت آزاد س ااازی و کس ااب من اااف از فرص اات ه ااای ص ااادراتی ن اااتوان
هستند.

سمیر امین
نظریااه باارداز مارکسیساات،جهانی ش اادن را نتیجااه گسااترش نظااام س اارمایه داری ماای دانااد بااه عقی ااده او
تاریخ از عهد باستان تا کنون با توسعه ی نابرابر مناطق گوناگون مشخص می شده است
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از دید سمیر امین کشورهای مرکز از  5انحصار در دوره جهانی شدن بهره می برند:

-1انحص ااار تکنولوژی،ک ااه مس ااتلزم هزین ااه هنگفت اای اس اات ک ااه تاه ااا ی ااک کش ااور ب اازر
ثروتمند می تواند از عهده آن براید

و

-2کنترل مالی بازارهای مالی سراسر جهان
-3دسترس ی انحصاری به مناب طبعیی کره ای زمین
 -4انحصارات رسانه ای و ارتباطی که موجب یک شکل شدن فرهن می شود
 -5انحصار بر سال کشتار جمعی

جهانی شدن
13

استراتیژیک آمریکا برای سلطه بر جهان

-1بی اثر کردن و به تبعیت واداشتن شر ای دیگر م لث(ژابن،اروپا)

 - 2برقراری ناتوان کردن ناتو
 - 3اعمال نفوذ بالمعارض در خاورمیانه و آسیای مرکزی (به ویژه مناف نفتی آن)

 -4مض اامحل س اااختن ت اادریمی و برنام ااه ری اازی ش ااده ی چ ااین ،حص ااول اطمین ااان از تبعی اات
سایر ملل بزر (آمریکای التین و هند)وجلوگیری از تشکیل بلوکهی منطقه ای
 -5بااه حاشاایه راناادن آن مناااطقی از جنااوب کااه هاای گونااه منااافعیو عالیااق اسااتراتیژیک
در آن وجود ندارد
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ابعاد جهانی شدن

 -1جهانی شدن اقت اد
 -2جهانی شدن سیاست
 -3جهانی شدن فرانگ
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 -1جهانی شدن اقتصاد
بسیاری از محققان وجه غالب جهانی شدن را اقتصادی می داننداز لحاظ تاریخی نیز تقدم با جهانی شدن اقتصاد
است زیرا قدمت آن به سده ی شانزدهم میالدی باز میگردد
از قرن شانزدهم بروز ادغام و همگرایی اقتصادی در عرصه جهانی شدن اقتصاد است
مانوئاال اسااتلز در مااورد اقتصاااد شااده،اذعان ماای دارد کااه در دو دهااه گذشااته اقتصااادی جدیااد درمقیاس ا ی جهااانی بدیاادار شااده اساات باارای شناسااایی ویژگیهااای بنیااادین آن و تاکیااد باار هاام تنیاادگی ایاان
ویژیگی ها این اقتصاد باید اقتصاد اطالعاتی نام نهاد این اقتصاداطالعاتی است .
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 -2جهانی شدن سیاست
عمده ترین ویژگی ها و تبعات جهانی شدن سیاست:
-1افاازابش روابااط اقتصااادی موجااب اااهش قاادرت ااارایی حکوماات هااا در سااط دولاات-ملاات ماای
شود

-2در هاام تنیاادگی،افزابش و گسااترش جریانهااای جهانی،شااماری از االهااای عمااومی بااین املللاای را طلااب ماای کنااد کااه نااه
بازارها آنها را عرضه میکنندو نه دولت ها
-3تشدید فزایند جهاانی شادن موجاب ااهش تااثیر ابزارهاای سانتی سیاسات همچاون ااربرد زور و اجباار مای شاود و
توسل به ابزارها دیگرای همچون کنش های جمعیو دموکراتیک را گزیر نابذیر می کند.

-4در عصر جهانی شدن،دولت ها تمایل دارند حاکمیت خود را در قالب واحاد هاای سیاسا ی بزرگتار م ال
جامعه اروپا و یا آ.سه.آن یا بیمانهای چند جانبه مانند ناتو و اوپک و یا سازمان ملل
 -5گسااترش رونااد جااانی شاادن موجااب افاازابش نقااش سااازمانهای غیاار رساامی،غیر دولتاای و تشااکلهای ماادنی در تاادوین و
اجرایی سیاست های عمومی،رسمی،قوانین و مقررات شده است
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 -3جهانی شدن فرهن
جهانی شدن فرهنگی واجد سه شرایط است
الف  -گسترش تجدد غربی
تجدد دارای چند ویژگی است:
-1نظام سرمایه داری
-2صنعت گرایی
-3نهاد نظارتو مراقبت

ب  -جهانگیر شدن فرهن مصر
ث  -جهانی شدن فرهن آمریکایی
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عوامل جهانی شدن
-1گسترش ارتباطات و فن آوری اطالعات

-2رشد شرکتهای چند ملیتی
 -3گسترش و نفوذ بازارهای مالی جهانی
-4افزابش اقدامات بین املللی در خصوص موضوعات مشترک

نظا سرمایداری در تاریخ تح ل خ د سه دورو را پشت سر ذاشته است:
 -1سرمایه داری تجاری در قرن16و 17میالدی

 -2سرمایه داتری صنعتی در قرن18و 19میالدی
 -3سرمایه داری مالی در قرن بیستم که بانکها نقش اساسی بهدو دارند
جهانی شدن
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ابهاراای جهانی شدن
-1تجارت بین املللی
 -2سرمایه گذاری مستقیم مستقیم خارجی و سایر جریانه های سرمایه
-3بین املللی شدن تولید
-4انتقال تکنولوژی
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جهانی شدن توسعه
روش حصول توسعه و اعمال آن در کشورهای در حال توسعه؛بیانگر یک دستور ار جهانی استاندارد شاده
است حتی آرزو ها و سودها مادی و غیر مادی(فرهنگی) زیادی در کشورهای در حاال توساعه ؛بااز تااب مجوعاه
ای از تاثیرات جهانی شدن هستند
مسااله توسااعه اساسااا مساائله ای جهااانی اساات باار حسااب الزامااات جهااانی تعهریااف ماای شااود از تاادوین و ارائااه
الگااو هااای توسااعه تااا مساائله کمااک خااارجی اسااتقراض؛طر هااای کمااک سااازمان هااای دولتاای همگاای واکاانش بااه
معمای توسعه است که بر حسب شرایط جهانی شدن تعریف می شوند
اولین و شاید مهمتارین ویژگای جهاانی شادن اقتصااد عباارت اسات از گساترش روز افازون تجاارت میاان جواما مختلاف
در سط کره خا ی
تجااارت موت ااور محاارک فعالی اات ه ااای اقتصااادی اس اات و باادون توس ااعه تج ااارت سااخن گف ااتن از توسااعه اقتص ااادی ب اای
معناست

مزایایی جهانی شدن
معایب جهانی شدن از دیدگاه مخالفان
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خداوندا مرا صاحب اندیشه کن نه برده اندیشه ها
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