
 های بازرگانی بررسی 6931مهر و آبان  ـ 16 شماره 1

هو ت   الگویی  رویات یینونا شو ل      ارائه
 شدن جه ن  

 

 مهدی نداف

 ، دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت دکترای تخصصی مدیریت رفتار سازمانی، 
Nadaf.mahdi@gmail.com 

 مهتا جودزاده

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
Mahta_joodzadeh@yahoo.com 

 
ارتباطتا    / حاکمیتت جهتانی   / رقابت جهانی / شدن جهانی 

  جهانی

 چکیده

 امنیت و آينده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپتيير  ، رفاه

هتا    هبت اين متورد از جن  و ل جهانی شدن گره خورده استيمسا به

لحتا  اشتکاپ پتوپ در جهتتان،     از: گونتاگون قابتل بررستی استتت   

از نظر مشاغل  همچنین ها  جهانی غيا و اندوخته مواد خام، شبکه

،   ختارجی، بازارهتا  هتا  شترکت و وسايل امرار معاش که مرتبط بتا  

ها  قومی و ملتی و   نظام. باشد میها  ها و عناصر سازنده آن فناور 

ا  در حتاپ   به طور فزاينتده  شدن جهانی به واسطه  ميهبی، امروزه

همچنین مشکالتی که ما بته   .گسترش و در هم آمیختن می باشند

مواجه هستیم، بیش از پیش ها  يا جوامع با آنها  عنوان افراد و گروه

  مشتترک و  هتا  حتل   عوامل جهانی مشترک دارنتد و نیازمنتد راه  

مقالته  . جهانی شدن علتت نیستت، معلتوپ استت    .  باشند می جهانی

جهتانی  پديتده  ( هتا و تهديتدها   فرصتت )ها  حاضر به بررسی چالش

موجتود،  هتا    پتردازد و بنتابراين بستته بته نتوگ ديتدگاه       می شدن 

ايتن  )رويکرد  گفتمانی و تفسیر  به دو طیف موافقان و مخالفان 

و مسايل مرتبط بته آن حتدود سته دهته      شدن جهانی . دارد( پديده

است که مطرح شده است و توجه بستیار  را نیتز بته ختود جلت       

ن پديده، مطالعا  بسیار گيار  ايتأثیرنظر به اهمیت و . نموده است

از اند شوند که هر کدام از زاويه و چشم می متعدد و متنوعی مالحظه

رستد، نتوعی    متی  و به نظر اند ا  پديده را مورد مداقه قرار داده ويژه

. پراکندگی گسترده در اين بخش از مطالعا  اجتمتاعی وجتود دارد  

الگويی نسبتاً جتامع     ارائهليا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با 

گردد،  ارائه( ها و تهديدها فرصت) شدن جهانی ها   و مانع از چالش

تتر  از ايتن پديتده     تا بتوان با عنايت بته آن درک بهتتر و عمیت    

حاصل نمود، بدون آن که نیاز باشد تا جمیع مطالعا  صور  گرفته 

 .در اين حوزه بررسی شوند
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 مقدمه

وزه در بسیار  از متوارد بتا   که امراست  ا  واژه ،جهانی شدن

   صتوتی و توتوير   هتا  بررسی رستانه  اب وآن روبرو می شويم 

جهتانی  » سئلهواقع مواجهه با م درتوان به اين مسئله پی برد؛  می

ل شده و تمامی افراد جامعه يبدتامر اجتناب ناپيير  يک به «شدن

مواجته   ئلهدر هر سطح از زندگی و آگاهی، به نوعی بتا ايتن مست   

يند  متناقض است کته مملتو از   آجهانی شدن فر فرآيند .هستند

اجتماعتا  محلتی    شتدن  جهتانی   .و خطرا  می باشتد ها  فرصت

را هتا   کنتد و از طرفتی هتم آن    ملت را در هم فشرده متی  -دولت

  هتا  ا  از باورهتا و ارزش  پتاره  ، در ايتن حالتت  بخشد رهايی می

انی و همگتانی شتوند و در   که جه اند فرهنگی اين امکان را يافته

کته در   در حتالی .   مختلف بروز پررنگی داشتته باشتند  ها عرصه

در عین حتاپ در مقابتل ايتن    . گيشته چنین امکانی وجود نداشت

کنند کته     اجتماعی احساس میها بعضی از افراد و گروه ،امکان

يند جهانی شدن به نتوعی بته تضتعیف و فروپاشتی باورهتا       آفر

 گتاهی جهتانی شتدن   . شتود  متی منجر ها  آن اعتقاد  و فرهنگی

  محلی قرار ها شود تا امکانا  جديد  در اختیار گروه موج  می

.   جديد فراهم شتود ها امکان طرح درخواستها  گیرد تا برا  آن

در اثتر استتفاده از ايتن امکانتا  شتکل      هتا   مثال برخی از جنبش

 [1] .اند گرفته

  هتتا شترکت تولتتد »پديتده جديتتد  بته نتام    1991در دهته  

  هتا  شترکت در ايتن وضتعیت بستیار  از    . وجود آمد هب« جهانی

ها  جهتانی نمودنتد کته    فرآيندکوچک و متوسط شروگ به ايجاد 

 اين مسیر به نوبه خود از مسیر ستنتی نتوعی انحتراح محستوب    

در بازارها  داخلتی   ها شرکتابتدا « پله کانی»طب  مدپ . شد می

روگ به وارد شدن در بازارها  کنند، اما پس از مدتی ش می فعالیت

کنند و سپس کار خود را به ساير کشتورها   می کشورها  همسايه

شتوند کته بتواننتد در     متی  دهند؛ اما زمانی جهتانی  می نیز توسعه

به معنتی   شدن جهانی بنابراين . وارد شوندها  بازارها  ساير کشور

توسعه ويژه شرکت خارج از محل استقرار خود است در حالی کته  

 المللی شدن به توسعه خارجی با تکیه بر محتل استتقرار ختود    بین

رود تتا توستعه يابتد،     متی  شتدن  جهانی در شرايطی که . باشد می

با استفاده از تکنولوژ  ارتباطتا  بتی ستیم     ها شرکتبسیار  از 

پیش بروند و ارتباطا  خود را  شدن جهانی توانستند همراه با موج 

استتفاده از تکنولتوژ  ارتباطتا      .در مقیاس جهانی تقويت کننتد 

نقش خود را به ختوبی ايفتا    ها شرکتسیم توانست در موفقیت  بی

بتا   هتا  شرکتکند، چرا که باعث توسعه روابط و ارتباطا  تجار  

تجتار  و غیتر تجتار     هتا    و سازمانها  گستره وسیعی از بنگاه

 [2] .شد

  اشتتاره دارد کتته اقتوتتادها و  فرآينتتدبتته  شتتدن جهتتانی 

 متتع مختلتتف بتته يکتتديگر بستتیار نزديتتک شتتده و يکپارچتته جوا

 هتتم زمتتان شتتدن جهتتانی شتتوند و بتتا افتتزايش گستتترده   متتی

 اخیتترا تحقیقتتی توستتط ريهتتر، گاستتتون و متتارتنز  . شتتوند متتی

(Dreher,.Gaston,.and.Martens.2008 )2112اپ در ستتتتتتتتت 

دهتد چنتدين يافتته تجربتی اثتر       متی  انجام شده است که نشتان 

دولتت، نتابرابر    هتا    را بر رشتد، مالیتا ، هزينته    شدن جهانی 

 در داختتل کشتتور، تشتتکیل اتحاديتته و محتتیط زيستتت، نشتتان  

آن قتتدر  شتتدن جهتتانی مباحثتتا  پیرامتتون  . [3] دنتتده متتی

ه بحتث  گسترده، پراکنتده و متنتوگ هستتند کته قبتل از ورود بت      

تتا حتدود و رويکترد کلتی ايتن       الزم است چند نکته ذکتر شتود  

 :دنوشتار مشخص گرد

از آن جا که کشور ايران در زمره کشورها  در حاپ توستعه  -

هايی که در اين بختش   شود، بیشتر تحلیل می بند  طبقه

در )شوند، اختواص به جوامتع درحتاپ توستعه     می آورده

ا  تتأثیر زيرا در بسیار  متوارد  . دارد( تهمقابل توسعه ياف

 مختلف بر ايتن دو گتروه  ها   دوگانه و متفاوتی از پديده

 .شود می ديده

هتا    بند  بختش  شود تا با دسته می در مقاله حاضر تالش -

گوناگون جوامع در سه بخش کالن اقتواد ، سیاستی و  

. داده شتود هتا   نظم خاصی به تحلیل( اجتماعی)فرهنگی 

به قدر  پراکندگی و  شدن جهانی ها   چرا که در تحلیل

هتايی   بنتد   گستردگی وجود دارد که بدون چنتین دستته  

اما به هر حتاپ  . گردد می مخاط  دچار سردرگمی و ابهام

 .اقتواد  دارد-تاکید کلی اين تحقی ، رويکرد سیاسی

  هتا  ماننتد بستیار  از پديتده    شتدن  جهتانی  اساساً پديده  -
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اجتماعی دارا  ماهیتی دو گانه يا چند گانه و چند بعتد   

تتتوان از  متتی و لتتيا بستتیار پیچیتتده هستتتند و [ 4]بتتوده 

ين معنی که هر ه اب. ا  مختلف به آن نگريسترويکرده

اثرا  متفاوتی بتر    کدام ممکن است در دو شرايط مشابه،

شدن    جهانیها برا  مثاپ از جمله شاخص. جا  گيارند

به معنی سهم واردا  در تولیتد  )ساز   اقتواد، میزان آزاد

  مختلف بازارها مانند بازارها  ها بخش( ناخالص داخلی

؛ [5] باشد می... بازارها  مالی و   ها و خدما ،مبادله کاال

رغتم ايتن کته     دهتد کته علتی    با ذکر شواهد  نشان می

شود اما در برختی   آزادساز  مالی موج  کاهش فساد می

جوامع به داليلی نظیر جوان بودن متردم ستاالر ، نتوگ    

ستتاز  موجتت   آزاد... گیتتر  و انتخابتتا  و  سیستتتم را 

در حتتالی کتته منتقتتدان  [6] افتتزايش فستتاد شتتده استتت

گوينتتد فشتتارها  رقتتابتی ناشتتی از   شتتدن متتی جهتتانی

شتدن موجت  کاستتن از استتانداردها  کتار  و       جهانی

کارگر  برا  بتاقی مانتدن درفضتا  رقتابتی يتا جتيب       

شتدن بتر ايتن     طرفداران جهتانی  اند سرمايه خارجی شده

شتدن ادغتام    باورند که جوامعی که بیشتر در روند جهتانی 

. کنند محتمالً استانداردها  باالتر  را اعماپ می، اند شده

پديتده  ( و تهديدهاها  فرصت)ها  اين تحقی  نیز به چالش

ها   پردازد و بنابراين بسته به نوگ ديدگاه می شدن جهانی 

موجتتود، رويکتترد  گفتمتتانی و تفستتیر  بتته دو طیتتف  

شتود   متی  به عبار  ديگر تالش. موافقان و مخالفان دارد

جهتانی  دادن اين دو گروه به پديده  وه معنیگفتمان و نح

همگرايی با پديتده  . مورد بحث و بررسی قرار گیرد شدن 

شدن ممکن است موج  ارتقا منتافع ملتی کشتور     جهانی

شود و ممکن است اين منافع را به مخاطره بیفکند و اين 

گتياران   سیاستها   و قابلیتها  امر بستگی تام به توانايی

و هتا   دارد کته از فرصتت  ا   هر جامعه( گياران خط مشی)

در طتوپ  . بردار  کنند تهديدها  پیش آمده چگونه بهره

مد  مطالعا  انجتام شتده بته نظتر آمتد کته موافقتان        

در موضع برتر  قرار داشته و از  شدن جهانی همگرايی با 

تتر     و صتحیح تتر   و شواهد دقی تر  منطقیها   استدالپ

 .برخوردارند

بستیار  بتر    تأثیرو  اند بسیار مهم شدن جهانی ها   چالش -

در  .انتد  گيار  در جوامع گونتاگون داشتته   سیستم سیاست

تترين   مهتم  ، يکتی از شتدن  جهتانی  نوگ رويکرد به واقع 

بترا   . ستت ا کشتورها  گيار  سیاستبر  ،موثر ها متغیر

، شتدن  جهتانی  گياران بته   مثاپ در تبیین نظرا  سیاست

بته   OECDگياران  ستمعتقد است برا  سیا[ 7]بهکیش 

ها  عنوان بهترين نمونه از کشورها  توسعه يافته، فرصت

موضتوگ بترا    ترين  پراهمیت شدن جهانی ها   و چالش

گتياران   برخی از وظايفی که سیاست. گيار  است سیاست

OECD کته  هتايی   طراحتی سیاستت  ( 1: )دهند می انجام

کنتتد و تستتهیل انطبتتا  و  متتی را تتتروي  شتتدن جهتتانی 

 OECDر  بتا آن، کته وظیفته اصتلی کشتورها       سازگا

گتتيار   قواعتتد بتتاز  و راهکارهتتا  سیاستتت( 2)استتت؛ 

را تهیته و در اختیتار يکتديگر     شدن جهانی مناس  برا  

: نیز بر اين بتاور استت کته   [ 2]القلم  سريع[. 7]قرار دهند 

در [ گياران سیاست]قدر  ها   میان زمان اجماگ کانون»

و میتزان  [ و جهتانی ]المللتی   بینيک کشور درباره تعامل 

بدون . رشد عمومی آن کشور ارتباطی مستقیم وجود دارد

، 1271در ستاپ  هتا   ژاپنتی . توان رشد کرد اين تعامل نمی

متوجته   1991از ستاپ  ها  و روس 1971در ساپ ها  چینی

 .«اين بعد شده و بر رو  آن به اجماگ رسیدند

 ئلهبیان مس. 1

ترين  مهم، يکی از بیست و يکمقرن « زده اقتواد»در تمدن 

است کته   شدن جهانی پديده  ،بشريتها  نفوذترين دستاورد و با

انگیتز فنتاور  ارتباطتا  و     ستابقه و شتگفت   به متدد توستعه بتی   

پیشتروان  . تر  يافتته استت   گستردهاطالعا ، بیش از پیش ابعاد 

اين فراگترد در حتاپ بلتوب، بتا استتفاده از فنتاور  اطالعتا  و        

رحمانه بازماندگان از اين قافلته را   روند و بی می به پیش ارتباطا 

چته  [ 9] خواهتد بتود   شتدن  جهانی قرن  21قرن . گيارند می تنها

يک ايتدئولوژ  نیستت کته     شدن جهانی . بپييريم و چه نپييريم

بايدها و نبايدها را تعیین کند و بنابراين دوستان و دشمنان دايمی 
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گتيار در   تتأثیر ا   سادگی مرحلته و همیشگی داشته باشد، بلکه به 

اين سیر در گيشتته، بته   . سیر تکاملی تمدن امروز  بشر  است

صور  درآمده است؛ در  ديگر طی شده و امروزه نیز بدينا   گونه

 Mateiبتا ذکتر شتواهد متعتدد،     . آينده نیز قطعا تغییر خواهد کرد

معتقد است اين پديده اجتماعی برا  بتیش از بیستت ستاپ    [ 11]

و هتتتا  انبتتتوهی از انديشتتتمندان و صتتتاحبنظران رشتتتته ذهتتتن

[. 33] مختلتف را بته ختود مشتغوپ کترده استت      هتا    تخوص

ستاپ   31کند که در  می همچنین در گزارشی کمیسیون اروپا بیان

ايجتاد   المللتی  بینتغییرا  اساسی در ساختار  شدن جهانی گيشته 

ختی  توجه بته بر  شدن جهانی در بررسی پديده [. 11] نموده است

 :رسد می سواال  اساسی در اين زمینه ضرور  به نظر

  يک پديده جديد و نوظهور است يتا ايتن    شدن جهانی آيا

که از قديم هم وجود داشته و صرفاً شکل آن عوض شده 

 است؟

   وجتود   شتدن  جهتانی  آيا اساساً چیز  به نام و با ماهیتت

« هیاهو  بسیار برا  هیچ»دارد؟ يا همه چیز به سادگی 

 است؟

  نام و پوششی ديگر برا  غربتی شتدن و    شدن جهانی آيا

 امريکايی شدن است؟ 

  يک پروسه است يا يک پروژه؟ شدن جهانی آيا 

 در مقابتل آن  ا   جهانی شده و چته جامعته  ا   چه جامعه

است؟ آيا مرزبند  مشخص وجود دارد يا همته  ( منزو )

 چیز نسبی و حدود  است؟

  موج  ازديتاد فقتر و    دنش جهانی در زمینه اقتواد ، آيا

 نابرابر  شده يا آن را کاهش داده است؟

  ستب  فرستايش و از    شتدن  جهانی در زمینه سیاسی، آيا

شود يا اين که معنا و  می ها بین رفتن اقتدار ملی حکومت

ملی دارد؟ آيتا برقترار    ها   تعريف نوينی برا  حاکمیت

 جهانی شده است؟ا   امنیت پديده

 ستب  اضتمحالپ    شتدن  جهتانی  يتا  در زمینه فرهنگی، آ

بومی شده و يکسانی فرهنگی را به ها   تدريجی فرهنگ

در هتا   آورد يا بالعکس موجت  غنتا  فرهنتگ    می ارمغان

برخورد با يکديگر شده و تنوگ و چنتدگونگی فرهنگتی را   

  گردد؟ می سب 

 میت موضوعاه. 2

شدن فرآيند  است که از ابتتدا  تتاريب بشتر وجتود      جهانی

دار  هتم زمتان بتوده و از     با نوگرايی و توستعه سترمايه   داشته و

همان زمان تأثیرا  آن رو به فزونی بوده است، اما اخیترا شتتابی   

شدن يک فرآينتد متتاخر    جهانی. ناگهانی در آن پديدار شده است

است که با ساير فرآيندها  اجتمتاعی نظیتر فراصتنعتی شتدن و     

هتیچ  . همتراه استت  دار   شتکنی سترمايه   فرانوگرايی يتا شتالوده  

شتدن و چگتونگی آن، بتیش از     کشور  در شتکل دادن جهتانی  

آمريکا نفوذ ندارد؛ اما اقتواد جهانی ماکت بزرگ اقتوتاد موجتود   

  ها شدن از اعماپ سیاست موج کنونی جهانی. آمريکا نخواهد بود

آموزش : اسباب مشارکت در اقتواد جهانی. دولتی برنخاسته است

بايست توسط  می نیت جانی و مالی است کهام و پرورش زيربنا، و

اقتواد منزو  موف  در هیچ جتا  دنیتا   . هر کشور  فراهم شود

. زمان قرار گرفته است جهان در کانون سه انقالب هم. وجود ندارد

  جديتد استت کته انقتالب     ها ا  از فناور  انقالب اوپ مجموعه

د   جديت هتا  انقتالب دوم، فنتاور   . شتود  می صنعتی سوم نامیده

آينتد، ايتن    وجود می ارتباطا  است که در انقالب صنعتی سوم به

در . ستازند  موارد ايجاد اقتواد جهانی را ممکن و شايد ناگزير متی 

انقالب ستوم، بیشتتر کشتورها  جهتان میتران کمونیستتی يتا        

دار   گيارنتد و بته اقتوتاد سترمايه     سوسیالیستی خود را کنار می

  انقتالب صتنعتی ستوم و اثترا      اثرا. آورند رو می( کاپیتالیستی)

شدن علت نیستت،   جهانی. شوند شدن با يکديگر اشتباه می جهانی

  فنتتاور ، کشتتورها  هتتا در بحبوحتته انقتتالب. معلتتوپ استتت

ثروتمند  که بخواهند ثروتمند بماننتد، بايتد از نظتر فنتاور  در     

يی هستند کته  ها کشورها  فقیر آن. پیشتاز باشندها  بعضی زمینه

هتر سته انقتالب    . شتوند  شدن کنار گياشته متی  جهانی در فرآيند

تتر   زمتان، شتکاح بتین طبقته وستط و طبقته بتاال را عمیت          هم

دستان برعکس فاصله خود را  سازند، و شگفت آور آن که تهی می

بنابراين ما در دنیا  کنتونی در  [. 12] کنند با طبقه وسط حفظ می

آگتاهی نستبی   بايستی در متورد آن از   شرايطی قرار داريم که می
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امنیت  ،چون ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، رفاه ؛برخوردار باشیم

ل يناپتيير  بتا مستا    و آينده همه مردم و ملل بته طترز تفکیتک   

چه از لحا  اشکاپ پوپ در جهتان،  . شدن گره خورده است جهانی

  جهانی غيا و اندوخته مواد خام، چه از نظتر مشتاغل و   ها شبکه

 ،  ختارجی، بازارهتا  هتا  شترکت وسايل امرار معاش که مرتبط بتا  

  هتا  به اين ترتیت  نظتام  . ستاها  و عناصر سازنده آنها  فناور 

ا  در حاپ گستترش   ملی و ميهبی، امروزه به طور فزاينده ،قومی

لط چنتدانی بتر ايتن    هر چند متا تست  . باشند و در هم آمیختن می

اما با ارائه نگرشی روشن نسبت بته ايتن موضتوگ     ،يند نداريمآفر

همچنین مشکالتی که . توانیم ذهن مخاطبان را روشن سازيم می

مواجه هستیم، بیش ها  يا جوامع با آنها  ما به عنوان افراد و گروه

  هتا  از پیش عوامل جهتانی مشتترک دارنتد و نیازمنتد راه حتل     

مثال جمعیت چند میلیارد  کتره زمتین کته    . اند یمشترک و جهان

غیر آمريکايی هستتند چطتور متی تواننتد بتا همکتار  يکتديگر        

باشتد را   متی  آمريکاخطراتی که حاصل ذهنیت بنیادگرايانه دولت 

ا  نتولیبراپ از   خطراتی که از طريت  تحمیتل گونته   . خنثی کنند

ز نظتر  االبتته  کته   وجتود دارد  دار  مطل  بتر تمتام دنیتا    سرمايه

. کنتد  ، را بته جهانیتان وارد متی   باشتد  متی  اجتماعی غیرقابل اجرا

خطراتی که اين دولت با تحمیل نوعی اخال  و آزاد  فردگرايانه 

و مختص خود، از طريت  تهديتد اقتوتاد  و نظتامی بته وجتود       

ديگر کافی نیست که ما به همان شیوه گيشته به زندگی  .آورد می

دن همه ما را فترا گرفتته نته بته     ش چون جهانی. خود ادامه دهیم

. بلکته بته عنتوان يتک موضتوگ گفتگتو       ،يندآعنوان تنها يک فر

لتيا  [. 1] موضوعی کته همگتان بته آن مربتوا و از آن متاثرنتد     

شدن از نیاز به مديريت امتور جهتانی و نیتز     احساسا  ضد جهانی

واقعیت اين استت کته   . گیرد بیم از حکومت جهانی سرچشمه می

شتدن   جهانی. طلبد شدن سیاسی می اقتواد ، جهانیشدن  جهانی

. سرعت سیر وقتايع آن را تعیتین کننتد   ها  چیز  نیست که دولت

واقعیت اين است که توسعه اقتوتاد  امتروز بته توانتايی جلت       

همتان طتور کته چتین و     . گتيار  ختارجی بستتگی دارد    سرمايه

. ت، فو  و فن توسعه شناخته شده اساند آفريقا  سیاه نشان داده

 [.12] را اجرا کنندها  کشورها بايد بتوانند فو  و فن

 مبانی نظری. 3

 بهکیش. است Globalizationمعادپ کلمه  شدن جهانی واژه 

بیش از چهارصد ساپ عمر ( Global) معتقد است واژه جهانی[ 7]

، شتتدن جهتتانی چتتون هتتايی  دارد ولتتی استتتفاده عمتتومی از واژه

( Globalizing)شتدن  جهانی حاپ و در ( Globalize) کردن جهانی

و  همچنین بتر ايتن بتاور    . شروگ نشده بود 1961تقريبا تا دهه 

بته طتور    1921در نیمته دوم دهته    شدن جهانی است که مفهوم 

علمتی در ايتن     ها فعالیتجد  وارد فضا  علمی گرديد و اوج 

مانند هر پديده اجتماعی . بوده است 1991زمینه از نیمه دوم دهه 

جهتانی  و علمی و بسته به ديدگاهی خاص، تعتاريف متنتوعی از   

جهتانی  ، در يک تعريف جامع و مشروح. به عمل آمده است شدن 

فراگرد  که طی آن ارتباا و : بدين صور  بیان شده است شدن 

زندگی معاصر امروز  ها   ر همه جنبهپیوستگی متقابل جهانی د

همچنین بهکتیش  [. 13] در حاپ گسترش، تعمی  و تسريع است

بنتد  نستبتاً جتامع از تعتاريف عمتدتاً       پس از انجتام يتک جمتع   

 ارائته ، تعريف اقتواد محور ختود را چنتین   شدن جهانی اقتواد  

توان فراگرد  در نظر گرفتت کته    می را شدن جهانی » : نمايد می

تتر   مرزها  اقتوتاد  میتان کشتورها هتر روز کتم رنتگ       در آن

شود و تحرک روز افتزون منتابع، تکنولتوژ ، کتاال، ختدما ،       می

 صتور  تتر   سرمايه و حتی نیرو  انسانی در ماورا  مرزها ستهل 

 گیترد و در نتیجته بته افتزايش تولیتد و موترح در کشتورها        می

 [. 7] «انجامد می

 شدن جهانی تعاریف . 4

: گويتتد شتتدن متتی در تعريتتف جهتتانی« ونجتتان تالینستت» -

شدن، در فرآيند توسعه سريع پیونتدها  پیچیتده    جهانی»

، نهادها و افتراد در تمتامی نقتاا    ها میان جوامع، فرهنگ

 «.کند جهان معنا پیدا می

فشتردگی در  »شدن را متضمن دو عنور  جهانی« هارو » -

بته نظتر   . داند می« ها کاستن از فاصله»و « زمان و مکان

شدن را بتوان چنین معنتا   رسد از يک ديد کلی، جهانی می

و هتا   ، دولتت هتا  همکار  آگاهانه و يا الزامتی ملتت  : کرد
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جهت زيستن در يک دهکده کوچک جهانی و ها  فرهنگ

 [.12]محیطی رقابتی

يعنتی افتزايش شتمار    « شتدن  جهانی « »مک گور»از نظر -

 دامتن  هتا  ارتباطا  متقابلی که فراتتر از دولتت   پیوندها و

 شدن جهانی  .سازد می گستراند و نظام جديد جهانی را می

 شتود کته از طريت  آن حتوادن،     متی    اطال فرآيندبه 

توانتد   متی  يک بختش از جهتان    ها فعالیتتومیما  و 

 بستیار دور ها   بخش نتاي  مهمی برا  افراد و جوامع در

از طرفتی آنتتونی گیتدنز    . شتد زمین در بتر داشتته با    کره

دانتد   می ها  پیچیدهفرآيندرا يک رشته « شدن جهانی »

ا  سیاستی و  تتأثیر که نیرو  محترک آن را ترکیبتی از   

در عتین حتاپ    شدن جهانی  دهند و می اقتواد  تشکیل

 وجتود  ملتی جديتد  را بته     و نیروهتا  فترا  هتا   که نظام

زندگی روزمره را به ويژه در کشتورها  توستعه    آورد، می

را « شتدن  جهتانی  »گیتدنز   همچنین. دهد می يافته تغییر

دانتد و معتقتد    معاصتر نمتی  ها   تنها زمینه برا  سیاست

کته در آن  را جتوامعی  و نهادهتا   شدن جهانی »که است 

 .«سازد می کنیم، دگرگون می زندگی

، «شدن جهانی »مارتین آلبرو، از ديگر نظريه پردازان پديده  -

دم هايی که براستاس آن تمتام متر   فرآيندپديده را به  اين

 جهتانی بته هتم    جهان در يتک جامعته واحتد و فراگیتر    

همچنتین آمانوئتل ريشتتر،    . کنتد  پیوندند، تعريف متی  می

داند کته طتی    ا  می گیر  شبکه را شکل« شدن جهانی »

 افتتاده و  آن اجتماعاتی که پیش از آن در کره خاکی دور

 منزو  بودند، در وابستگی متقابل و وحد  جهانی ادغتام 

ستاز  گرچته در    يتا جهتانی   شدن جهانی [. 14] شوند می

  مشتابه و  فرآينتد معنی و مفهوم متفاوتنتد امتا هتر دو    

ساز ، اتحتاد   زنند و در نتیجه به يکسان همسو را رقم می

امتا   ،دنشتو  می منت ها  ساز  و ارتباا بیشتر ملت کوچک

علمتی،    هتا  فعالیتت در قالت   هتا   توسعه ارتباطا  ملت

ا  زياد  تأثیراز يک سو . ..آموزشی، صنعتی، توريستی و

ها  تشکیل دهنده خرده فرهنگها   فعالیت اليه فرآيندبر 

و هتا   جديد  بترا  ملتت   یمايجاد و از سويی ديگر مفاه

اثرگتيار  يتک    همچنتین،  .کشورها ترسیم خواهد نمتود 

نظتر  غرب در ايتن شترايط متورد     سلطهسويه فرهنگ و 

 متل فرهنگ ماننتد ترافیتک يتا ژنتیتک ع     است؛ در واقع

باشتد   می ءجز تأثیرکند که دارا  مسیر يک طرفه يا  نمی

گيار  فرهنگ غرب و تأثیربلکه برخی از وقايع جهانی از 

 «شتدن  جهتانی  »از منظر  .دنشر  بر يکديگر حکايت دار

صاحبنظران معتقدند که اين رويکرد بته معنتی يکپارچته    

 فرآينتد يک  شدن جهانی  فرآيندشدن جهان نیست بلکه 

ساز است و چون همه چیز به صتور  يکدستت و    تفکیک

پتيير و   يابد، پتس پیامتد آن اجتنتاب    نمی يکپارچه توسعه

در عرصته   شدن جهانی پديده  همچنین .خطرناک نیست

 هتتا فرهنتتگ منجتتر بتته يکنتتواختی و همستتانی فرهنتتگ

جديتد  ها   شود بلکه بستر الزم را برا  بروز فرهنگ نمی

 [.15] سازد می و متنوگ فراهم

Matei [11 ]به نقل از (Appadurai, 1990 ) را  شتدن  جهانی

دانتد کته دارا  نماهتا      متی  ازانتد  بر اساس ماهیت، يک چشتم 

جهتانی  هتا    شتبکه )نما  تکنولوژيکی : گوناگونی است( ها اليه)

جريتتان )ا   ، نمتتا  رستتانه(متنتتوگ و متعتتدد ارتباطتتا  از راه دور

، موستیقی و آوازهتا و   هتا  ب، کتتا هتا  محتواها و نمادها شامل فیلم

افتراد نظیتر   هتا    جريتان )ا   قبیلته  -، نما  قتومی (ها نظاير اين

، نمتا   (گردشگران، پناهندگان، مهتاجران و استتعمارگران جديتد   

گرا مانند محیط زيست  ايدئولوژيک کنشها   جريان)ايدئولوژيک 

، هتا  لیبتراپ  ، نئوها ، کمونیستها ، سوسیالیستها گرايان، فمینیست

معتقتد استت   Njoh [16 ](. هتا  بنیادگرايان متيهبی و ماننتد ايتن   

  گونتاگونی دربتاره   هتا    مختلف ديتدگاه ها صاحبنظران از رشته

شتدن   جهانی ،شناسان  برا  مثاپ برخی جامعه. شدن دارند جهانی

را رشد ارتباطا  و پیوندها میان جوامتع در مقیتاس سراستر  در    

شتدن   دانتان، جهتانی   ظتر اقتوتاد  اما از ن[. 17] کنند دنیا تعبیر می

دربرگیرنده تعامال  اقتوتاد  بتا مقیتاس جغرافیتايی در ستطح      

و متعتدد   توان تعتاريف متنتوگ   می به تعاريف فو . باشد کالن می

رسد از اين تعتاريف و ايتن    می ديگر  نیز اضافه نمود اما به نظر

را اقتواد ، سیاسی يا فرهنگتی بتدانیم،    شدن جهانی که ماهیت 

گسترده و عمی  همگرايی با اين پديده  تأثیراين است که تر  مهم
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در تقابل بتا وضتعیت عتدم همگرايتی و مخالفتت بتا آن درک و       

شناخته شود و روند گسترش و رشد آن در آينتده نیتز تشتخیص    

جهانی پديده ها   در اين بخش به طور خالصه، چالش. داده شود

ستی شتده و   از سه بعد اقتوتاد ، سیاستی و فرهنگتی برر    شدن 

هرچنتد  . شتود  می موافقان و مخالفان نیز بیانها   چکیده ديدگاه

مشخص گرديد که ديدگاه مخالفان بسیار ابهام آلتود  ها  در بررسی

داننتد بتا چته چیتز       نمی نیزها  و مشوش بوده و در واقع خود آن

رستد اهمیتت دارد ايتن استت کته       متی  آن چه به نظتر . مخالفند

بیان شتوند نته ايتن کته     ها  و مخالفتها  و علل موافقتها  انگیزه

قبتل از  . صرفا تاکید گردد که موافقتان و مخالفتانی وجتود دارنتد    

نیاز است يتک بررستی اجمتالی نیتز از      شدن جهانی بررسی ابعاد 

 .صور  گیرد شدن جهانی مخالفان  موافقان وها   ديدگاه

پژوهشتی و علمتی مترتبط بتا     هتا    و نوشتته ها  در يادداشت

هتا    ستنب شناستی   ارائهبسیار  برا  ها   ، تالششدن جهانی 

جهتانی  نظريه پردازان ها   جامع جهت شناخت هرچه بهتر طیف

 Held andبرا  مثتاپ نگتاه کنیتد بته    )به عمل آمده است  شدن 

McGrew(2002) ،Giddens(1999) ،Waters(1998) در مقدمه ،

در (. اهت  و نظتاير ايتن  [ 12]ترجمه کتاب يان کالرک، مهرعلیزاده 

اين جتا بته دلیتل رعايتت اصتل اختوتار از بیتان مفوتل ايتن          

را که به [ 19] خوددار  نموده و دسته بند  سلیمیها  بند  طبقه

رسد تطاب  بیشتر  با محتتوا  مبحتث تحقیت  حاضتر      می نظر

را مالحظه  (1) جدوپ. کنیم می دارد، به طور مفید و مختور بیان

 .کنید

 

  شدن جهانی گوناگون درباره های  سنخ شناسی نظریه -1جدول 

 رویکرد کلی نظریه پردازان ردیف

1 

 لیبراپها   نظريه

D. Held & A. McGrew، 

 .Fو  J. Nye  ،R. Koehane ،K. Ohmaeدر کنار 

Fukuyama 

معتقدند کته يتک   ها  آن. ، به مثابه دگرگونی تدريجی همراه با گسترش لیبراپ دموکراسی استشدن جهانی 

دگرگونی تدريجی در بنیاد روابط اجتماعی در عرصه جهانی در حاپ وقوگ بوده که سرانجام آن گسترش هر 

ظتور از لیبتراپ، يتک برچست  ايتدئولوژيک      توجه شود که من. چه بیشتر اقتواد بازار آزاد و دموکراسی است

 .شوند می آمیز نیست بلکه منظور اين است که به تدري  روابط و تعامال  اقتواد آزاد جايگزين روابط قهر

2 

 :شدن جهانی گرا و نقد  واقعها   نظريه

K. Waltz; R. Gilpin; 

S. Krasner; 

P. Hirst & G.Thompson 

 شتدن  جهانی ها   ترديد نگريسته و نظريه   يا نو بودن آن با ديده شدن جهانی وجود  ها به اين دسته نظريه

 .اند آمیز دانسته را اغرا 

3 

 :شدن جهانی مارکسیستی و نقد بعد استثمارگرايانه ها   نظريه

S. Amin; 

I. Wallerstien; 

J. Habermas 

. متنتوگ مارکسیستتی هستتند   ها   اين سه نظريه پرداز نمايندگان گرايش ،از میان حجم انبوه ادبیا  موجود

Amin  نماينده منتقدان شديد و انقالبی فراگردها  جهانی است؛Wallerstien موستوم  ها   نماينده نظريه

بازمانده و میران دار سنت مکت  فرانکفور  بوده کته نته فقتط جامعته      Habermasبه نظام جهانی است و 

 .کشد می   بلکه خود مارکسیسم کالسیک را نیز به چالشدار سرمايه

4 

 :جامعه شناختیها   نگرش

A. Giddens; 

R. Robertson; 

M. Albrow; 

M. Waters 

اين نگرش جامعه شناختی نه به معنتا  کالستیک آن   : به مثابه تحوپ ماهیت روابط اجتماعی شدن جهانی 

آنتان  . جوينتد  می اجتماعیها   را در بطن و جوهره پديده شدن جهانی بلکه به اين معنی که نظريه پردازان 

هتا    و عوتر جهتانی را عوتر پايتان تفکیتک      دانستهرا تغییر بنیادها  زندگی اجتماعی بشر  شدن جهانی 

 .دانند می مختلفها   کالسیک میان دانش

 

( 1)کنتد، بته جتدوپ     متی  همان طور که ستلیمی نیتز اشتاره   

ديگر  نیز اضافه نمود ولی بته هتر حتاپ بتا     ها   توان نظريه می

توجه به اين که هر روزه در اين باب جبهه جديد  گشوده شده و 

فو  به نوعی کلیت بحث را در ختود دارنتد،   ها   همچنین نظريه

تواننتد بته منتابع     می شود و عالقمندان می به همین اندازه بسنده

 . اجعه کننداشاره شده مر

نکته جالبی که در طوپ مطالعا  بارها بدان برخورد شد ايتن  

جهتانی  است که درصد قابل توجهی از محققان در رويتارويی بتا   

بترا  مثتاپ پیتتر    . انتد  توصیه به اعتداپ و میانه رو  نموده شدن 

عمومی از ها   در گفتمان شدن جهانی واژه » گويد می [21] برگر
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نويتد   شتدن  جهتانی  برا  برخی . حالتی احساسی مملو شده است

دهد که شامل دموکراتیزه شتدن و صتلح جهتانی     می راا   جامعه

است و برا  ديگران نیز مفهومی به جز مواجته شتدن بتا تهديتد     

برتر  طلبی سیاستی و اقتوتاد  امريکتايی همتراه بتا عواقت        

آن ها   نويد هم تهديدا  اين چنانی و هم... فرهنگی آن نیست 

يا در مقدمه کتتاب ملیتت در   . «چنانی، هر دو اغراقی بیش نیست

هويت، مترجم در معرفی دکتر حسین کامتل بهاالتدين،    جهان بی

 شتدن  جهتانی  نويسنده با اين بتاور کته   »گويد  می نويسنده کتاب

 نه تسلیم محتض را بته صتالح   ... واقعیتی است فرا رو  همگان 

او عقیتده  . شتمارد  متی  ی و انزوا را کارستاز داند و نه مقابله منف می

دارد که بايد آگاهانه، فعاالنه و با آمادگی و پويايی کامل با پديتده  

اما مشکل اين است که همه خود [. 21] «مواجه شد شدن جهانی 

را متعتادپ و مناست  دانستته و     انتد  و روشی را که در پیش گرفته

ر حاپ در تحلیل ايتن  به ه. دانند می ديگران را افراطی و تفريطی

پديده و در چنین فضايی بايد دقت بسیار  نمود تا از فروغلتیتدن  

را نبايد فرصتی محض  شدن جهانی . اجتناب شود عوبا در دام ت

برا  شماپ و تهديد  مطل  برا  جنوب دانست و جالت  استت   

جهتانی  ها و تظاهرا  بر علیته   مخالفتترين  که بیشترين و جد 

[ 23]نهاونتديان  [. 21]شتماپ ر  داده استت    در کشورها  شدن 

به ويژه در ابعاد فرهنگتی   شدن جهانی منتقدان »: هم معتقد است

آن منحور به انديشمندان کشورها  فقیر و کم رشد نیست بلکه 

و هتا   در دنیا  صنعتی و به خووص امريکا و ژاپن نیتز مقاومتت  

 .«وجود داشته است... جد  ها   مخالفت

  شدن جهانی  ابعاد اقتصادی

از آن جا که تحقی  حاضر رويکرد  اقتواد  دارد، اين بعتد  

اعتقتاد بستیار  از   . بیشتتر متورد توجته خواهتد بتود     ها  از تحلیل

در  شتدن  جهتانی  پردازان اين حوزه بر آن است کته پديتده    نظريه

[ 7]به زعتم بهکتیش   . اصل با محوريت اقتواد آغاز گرديده است

 :دانست شدن جهانی ها   توان شاخص می پن  مشخوه زير را

 ادغام (Integration )   وسیع و عمی  اقتوتادها  ملتی از

ديگر ها   گيار  مستقیم و جريان طري  تجار ، سرمايه

 .سرمايه

 المللی افزايش فعالیت و سیاپ شدن بازارها  سرمايه بین. 

  تولید  و خدماتی کته    ها فعالیتشفاح شدن تمايز بین

طالعتا  و ادغتام الکترونیکتی افتراد     در نتیجه اهمیتت ا 

 .ايش داده استو بازارها را افزها  است، بنگاه

   شدن اقتواد و حرکت از متواد بته   ( ديجیتالی)کامپیوتر

تجتتار  اطالعتتا  همتتراه بتتا حرکتتت بازارهتتا از فضتتا  

 .جغرافیايی به جهان فضايی

 فضا، آگاهی همزمان از اتفاقا ، روندها  - فشردگی زمان

مختلتف جهتان حتداقل در میتان     ها   در بخشها  و ايده

 .فرهیختگان دنیا  پیشرفته

 را با عنوان امپراطور  الکترونیک شدن جهانی [ 21]بهاالدين 

: خواند و معتقد است ايتن امپراطتور  شترايط مشخوتی دارد     می

داخلتی، آزاد ستاز  بازرگتانی      هتا  شترکت ساز  همه  خووصی

، [جمعیتت ]مهار تتراکم   داخلی و خارجی، برداشتن موانع گمرکی،

گيار  خارجی، آزاد ساز  بازارهتا    رفع هر گونه مانع بر سرمايه

مالی، آزاد  ح  مالکیت بترا  خارجیتان، برداشتتن يارانته، آزاد     

کردن نظام بیمه و بازنشستگی و سپردن آن به بخش خووصتی،  

 . جهانیها   پييرفتن نظام حسابرسی و بازرسی زير نظر سازمان

جهتانی  سیون جهتانی بررستی ابعتاد اجتمتاعی     همچنین کمی

 را چنتتین بتتر شتتدن جهتتانی اصتتلی هتتا   و ويژگتتی[ 34] شتتدن 

 : شمارد می

، ، آزاد ستاز  متالی  گتيار  مستتقیم ختارجی    ، سرمايهتجار 

: ، بافت نهتاد  گيار  تکنولوژ ، ارتباطا  متقابل، محیط سیاست

، انیتولید جهها   ، نظامWTOنظام تجار  چند جانبه، مياکرا  

 .نظام مالی جهانی

 شتدن  جهتانی  فتو  کته   هتا    دو روند مهم در میان شاخص

بتر  ) دهند به ترتی  واردا  و صادرا  تجار   می اقتواد را نشان

ختتالص هتتا   و جريتتان( حستت  درصتتد تولیتتد ناختتالص داخلتتی

بر حست  درصتد تولیتد ناختالص     )گيار  مستقیم خارجی  سرمايه

بوده که هر دو روند نشان دهنده مسیر رو بته رشتد  در   ( داخلی

اين دو شاخص در کنتار ستاير   [. 24] اقتواد هستند شدن جهانی 

توان آن را  می دهند که می روند  را نشان شدن جهانی ابزارها  

 شتدن  جهتانی  ا  ابزارهت  [7]بهکیش . اقتواد نامید شدن جهانی 
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گيار  مستقیم خارجی و ستاير   تجار  بین الملل، سرمايه)اقتواد 

المللتی شتدن تولیتد بته کمتک فعالیتت        سرمايه، بینها   جريان

تکنولوژيتک و تبتادپ   هتا    چنتد ملیتتی، پیشترفت     هتا  شرکت

 . دهد می را توضیح( تکنولوژ 

توان گفت که عوامل فو  منجر به تحولی  می به طور خالصه

کته اطتال    ا   رح و عظیم در اقتوادها  ملی شده به گونهشگ

اين لفظ تا حدود  منسو  شده و اقتواد جهانی را جتايگزين آن  

از ايتن مرحلته تتا توستعه واقعتی تجتار  و جلت         . نموده استت 

بترا   . دشوار و پیچیده قرار دارد گيار  خارجی راهی بس سرمايه

پ توستعه طتی   کشتور درحتا   23از [ 25]مثاپ نتاي  يک تحقیت   

( عتدم )دهد ثبتا  حاکمیتت،    نشان می 2113تا  1924  ها ساپ

پاستتخگويی  ا ،    متتيهبی و قتتومی قبیلتته هتتا فستتاد و تتتنش

تترين   دموکراتیک حاکمیت و کیفیت ديوان ساالر  از جمله مهم

گتيار      ورود  سترمايه هتا  عوامل سیاسی تعیین کننده جريتان 

ملیتتی بترا       چنتد هتا  يعنی توتمیم شترکت  )مستقیم خارجی 

 . هستند( گيار  در کشورها  در حاپ توسعه سرمايه

منجر به بتروز چتالش    شدن جهانی يند تحوال  اقتواد  آبر

بنیادين خووصاً برا  کشورها  درحاپ توسعه ( فرصت يا تهديد)

. در ستطح جهتان مطترح استت    « رقابتت »شده استت و چتالش   

و محلتی در   ستنتی ها   اقتواد  امروز ديگر با رقابتها   بنگاه

حیطه مرزها  ملی مواجهته نبتوده و اينتک ختود را در معترض      

ايتن وضتعیت   . بیننتد  متی  المللتی و جهتانی   تنوعی از رقبا  بتین 

يعنتی افتزايش رقابتت در ستطح      شتدن  جهتانی  محور ترين  مهم

پتيير  بتا    از طري  رقابت شدن جهانی کند و  می جهانی را تبیین

پتيير  عامتل متوثر در     قابتت ر. کنتد  متی  اقتواد ملی ارتباا پیدا

ستتاز ،  گستتتره وستتیعی از مفتتاهیم اقتوتتاد  نظیتتر خووصتتی 

گتيار    قیمتت، اقتوتاد داخلتی، سیاستت     مزدايی، مکانیز مقررا 

دولت، انعطاح در بازار کار، حيح انحوارها، همچنین تامین مالی 

اجتماعی، تحقی  و توسعه، کیفیت ها   و موارد  مانند زيرساخت

 بنتابراين [. 7] استها  یفیت مديريت و نظاير ايننیرو  انسانی، ک

قبتل از هتر گونته      شتدن  جهانی گیران  گياران و تومیم سیاست

گونتاگون  ها   ريز  اقتواد  بايد ساختار رقابت در صنعت برنامه

را به خوبی شناسايی نموده و وضتعیت عمتومی آن را تشتخیص    

اهمیتت  پيير  بستیار بتا    در گسترش رقابتها  نقش دولت. دهند

: توانند از مجار  زير به تشتوي  رقابتت بپردازنتد    می ها بوده و آن

گيار ، ايجاد محیط دوستانه کس  و کار، برقرار  بازار و  سیاست

قانون کار منعطف، ايجاد زيرساخت رقابت سالم از طريت  حتيح   

 .  [7] سیاسیها   انحوارها و ايجاد دموکراسی و آزاد 

گتياران ايتران    سیاست اهمیتی، دولت ورغم چنین نقش با  علی

پتيير  بتاقی    گیر ادراکا  تئوريتک در بتاب رقابتت    متاسفانه زمین

بتا ادامته   ... کشتور متا   » : گويد می [7]چنان که بهکیش . اند مانده

نگر بسیار ديرتر از هماوردان خود به فکر ورود به  درونها   سیاست

ديگتتر چتتون در حتتالی کتته کشتتورها  . المللتتی افتتتاد عرصتته بتتین

جنوبی، چین، برزيل، مکزيک و برخی ديگر به سترعت رقابتت    کره

پتيير    آموختند کشور ما در بحث مزايا و معاي  رقابت می کردن را

 .«اولیه آن هستیمها   هنوز درگیر بحث... درگیر ماند و 

خواهان استتفاده از امکانتا  جهتانی    ا   به هرحاپ اگر جامعه

بايد در نظم موجود جهانی مشارکت  می برا  رشد و توسعه است،

انجتام چنتین   . کند و نقشی عمده در تقسیم کار جهانی ايفا نمايد

پيير  حمايتی و درون نگرانه امکانها   مسئولیتی، ديگر با سیاست

 شتدن  جهتانی  در مقابل پیوستن به کاروان ها  اين سیاست. نیست

کشورها  در بايد مانند بسیار  از ها  و به جا  آن[ 7]قرار داشته 

در اين زمینه . ذ نمودبرون گرايانه را اتخاها   حاپ توسعه سیاست

بسیار  از اين کشتورها متوجته عتدم    »: معتقد است[ 7]بهکیش 

نگتر و   به عنوان سیاستی درون]کارايی سیاست جايگزينی واردا  

با  1991و  1921ها   گشته و در طوپ دهه[ شدن جهانی مخالف 

هتا    اقتوتاد  نظیتر کتاهش محتدوديت    اصتالحا   ها   برنامه

تعرفته، حرکتت بته ستمت برقترار       هتا    مقدار  واردا  و نر 

تجتار  آزاد، تعیتین نتتر  ارز از طريت  نیروهتتا  بتازار، کتتاهش     

گيار   اقداما  ضد صادرا ، اصالح ساختارها  تجار  و سرمايه

مستقیم خارجی، کاهش نظار  مستقیم بر قیمت و توزيتع و نیتز   

به نیروها  بازار، کاهش مالکیت دولت بر واحدها   ها سپردن آن

بختش خووصتی اقتداماتی را      ها فعالیتاقتواد  و حمايت از 

همگرايانه ها   اتخاذ سیاست»گیرد  می و  نتیجه. «اند انجام داده

گياران کشورها  در حاپ توستعه   سیاست از سو  شدن جهانی با 

در برختی  ها  سیاستدرحالی که اين . ا  متفاوتی داشته استتأثیر
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کشورها مانند کره جنوبی، تايوان، هنگ کنک و سنگاپور موجت   

اقتواد اين کشورها در سطح کشورها  توسعه يافته گشتته   ءارتقا

است اما در برخی از کشورها  در حاپ توسعه ديگر نظیتر برختی   

هتا    کشورها  افريقايی و امريکا  التتین اتختاذ ايتن سیاستت    

ج  کس  نتتاي  مطلتوب نشتد بلکته باعتث      نگر نه تنها مو برون

شتواهد ذکتر شتده    . «گرديد به حاشیه اقتواد جهانی رانده شتوند 

گیر  از منتافع   که توانايی کشورها برا  بهره اند مويد اين واقعیت

بسیار متفاو  است و در نهايت برخی برنده و برخی  شدن جهانی 

متا کته    رستد در کشتور   متی  اما به نظتر . ديگر بازنده خواهند بود

دارند،  شدن جهانی همگرايی با   گياران عموماً ديدگاه ضد سیاست

 فقط جنبه منفی و پیامدها  نامطلوب آن اطالگ رستانی و تبلیت   

 شود و به طور کلی نیمه خالی لیتوان در معترض عمتوم قترار     می

دهنتد در متوارد  کته     متی  در حالی که شتواهد نشتان  . گیرد می

کنند، نظريته جتامع و اثبتا      می بیان شدن جهانی مخالفان علیه 

 . وجود نداردا   شده

رستد اتختاذ دو سیاستت بستیار      متی  بند  به نظر جهت جمع

کالن جايگزينی واردا  و توسعه صادرا  دو تقري  نسبتاً مناس  

جهتانی  يا همگرايتی بتا   جهت برآورد رويکرد کلی عدم همگرايی 

بته  . عه باشتد گياران جوامتع در حتاپ توست    سیاست در میان شدن 

ا  و ابعاد فکر  و اجرايتی ايتن   عبار  بهتر، با توجه به خووصی

گتياران کشتورها  گونتاگون     سیاستت  مشی بسیار کالن، خط دو

ها   بسته به نوگ طرز تلقی و شناختی که از وضع جامعه و اولويت

جامعته  کنند مسیر توسعه اقتوتاد    می راهبرد  آن دارند، تالش

معتقد است سیاست توسعه صتادرا    [7] بهکیش. را انتخاب کنند

 شتدن  جهتانی  بوده و يکی از علل رشتد   شدن جهانی پیش زمینه 

طی دو دهه گيشته گسترش همین تفکر در میتان سیاستتمداران   

در جتدوپ  . کشورها  در حاپ توسعه بوده استت ( گياران سیاست)

ايتن دو  سیاستت کتالن    هتا    به طور خالصه ابعاد و ويژگی (2)

 .ده استتوسعه آم

 مقایسه دو خط مشی کالن در توسعه اقتصادی-2جدول 

 شدن جهانی همگرایی با عدم  شدن جهانی همگرایی با 

  (Import Substitution)مشی جايگزينی واردا  خط (Export Promotion) مشی توسعه صادرا  خط

 نگر سیاست درون نگر سیاست برون

 و تقريباً منسو ( در میان جوامع درحاپ توسعه)قديمی  و در حاپ رشد( در میان جوامع توسعه يافته)قديمی 

 مشی گياران جوامع در حاپ توسعه بیشتر مورد توجه خط مشی گياران جوامع توسعه يافته و تازه صنعتی شده بیشتر مورد توجه خط

 شدن جهانی گرفته از نوعی بدبینی به جوامع پیشرو در  نشا  (Trade-Off)بستان-گرفته از اعتقاد به قانون بده نشا 

 اتکايی مشی گياران به خودکفايی ملی و خود توجه خط المللی بینمشی گياران به تقسیم کار  توجه خط

 محوريت دولت در اقتواد محوريت بازار دراقتواد

ها   ريز  و اجرايی حکومت در اقتواد و افزايش نقش برنامهها   کاهش يافتن نقش

ريز  و استفاده هر چه بیشتر از  مشی در برنامه نظارتی از طري  مشارکت شبکه خط

 :ابزارها  داوطلبانه

 ا  تعرفه و حيح موانع غیرا   کاهش موانع تعرفه

 ارز  آزاد و تک نرخیها   نظام

 يع دولتیعدم وجود يا محدوديت سیستم توز

 محدود و موقتیها   حمايت

 گیر  باال  حکومت و دخالت گسترده در اقتواد جهت  اختیارا  و قدر  تومیم

 :و مخووصاً بکارگیر  وسیع ابزارها  اجبار ها  مشی ريز ، اجرا و کنترپ خط برنامه

 ا  تعرفه و غیرا   افزايش و گسترش موانع تعرفه

 ارز  چند نرخیها   نظام

 سیستم توزيع دولتیتقويت 

 مالیاتیها   انواگ معافیت

 تحقی  و توسعهها   گيار  مستقیم دولت در طرح مشارکت و سرمايه

 اعطا  انواگ تسهیال  و اعتبارا  با بهره بانکی اندک

 آموزشی متخووان از سو  دولتها   تقبل هزينه

 بسیار طوالنی مد  و نا محدودها   حمايت

مشی گياران برا  تولید انواگ کالها و خدما  در سطح ملی توسط بخش  تالش خط تولید محووال  خاص دارا  مزيت نسبی توسط بخش مشی گياران برا  تالش خط
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 شدن جهانی همگرایی با عدم  شدن جهانی همگرایی با 

 دولتی دولتی غیر 

 و بخش دولتی متاثر شدن تراز بازرگانی خارجی از جان  واردا  دولتی غیر و بخش متاثر شدن تراز بازرگانی خارجی از جان  صادرا 

 درآمد دولتی عمدتاً از مالیا کس  
، عوارض گمرکی، سود بازرگانی، فروش نفت ها کس  درآمد دولتی عمدتاً از جان  تعرفه

 ها و نظاير اين

 مشی گياران به تجار  آزاد عدم اعتقاد خط مشی گياران به تجار  آزاد اتکا و اعتقاد خط

 اران توجه بیشتر  به تهديدها دارندمشی گي خط دارندها  مشی گياران توجه بیشتر  به فرصت خط

 برآورد بسیار باال از نقاا قو  داخلی و تخمین هیچ يا اندک نقاا ضعف اعتقاد به نقاا قو  وضعف نسبی در داخل

 باالترها   دسترسی شهروندان به محووالتی با قیمت پايین ترها   دسترسی شهروندان به محووالتی با قیمت

 برا  رقابتها  عدم انگیزه بنگاه تولید ها   بنگاهتشديد رقابت میان 

 گيار  مستقیم خارجی امکان اندک جيب سرمايه (به دلیل آزادساز  اقتواد)گيار  مستقیم خارجی  امکان زياد جيب سرمايه

 و منفعت طلبی از سو  نزديکان به دولت امکان باالتر برا  رانت خوار  امکان کمتر برا  رانت خوار  و منفعت طلبی از سو  نزديکان به دولت

 

شتتود بستتته بتته رويکتترد  کتته     متتی بنتتابراين مالحظتته 

تتتوان  متتی دارنتد،  شتتدن جهتتانی گتتياران ملتتی در قبتاپ   سیاستت 

. اتخاذ شده را مالحظته نمتود  ها   اساسی در سیاستها   تفاو 

که در جدوپ فو  قضاوتی برا  اين نکته نیز نبايد فراموش شود 

برا  هرکدام ا   موفقیت يا شکست محتوم و از پیش نوشته شده

ولی به طور کلی چنین به . در نظر گرفته نشده استها  از سیاست

بتترون گرايانتته نستتبت بتته هتتا   رستتد اتختتاذ سیاستتت متتی نظتتر

درون گرايانه از موفقیتت نستبی بیشتتر  برختوردار     ها   سیاست

تشتديد فقتر و    شتدن  جهانی نوان نمونه مخالفان به ع. بوده است

درون هتا    نابرابر  را از جمله علل مخالفت خود و اتخاذ سیاست

ضمن اين که بايتد گفتت کته ايتن بیانتا       . کنند می گرايانه بیان

گويی است و تعريف فقر در کشورها  مختلف، متفاو  بوده  کلی

، کمیسیون جهانی بررسی ابعاد [7] و درنهايت يک امر نسبی است

کنتیم   متی  ما اذعتان »گويد  می چنین [24] شدن جهانی اجتماعی 

در بسیار  ...  در را به رو  منافع بسیار گشوده است شدن جهانی 

در . خالقیت و کارآفرينی شکوفا شده استاز نقاا جهان نوآور ، 

 211بتیش از  ( اقتوتاد  )شر  آسیا تنها طتی يتک دهته رشتد     

يا در يک تحقیت  ديگتر   . «نفر را از فقر نجا  داده است میلیون

معتقد استت کته اگتر     [26] برا  بررسی نابرابر  در سطح جهانی

شدن بیشتر به نفع جوامع توسعه  چه افزايش مورح در اثر جهانی

يافته بوده است اما بسیار  از کشورها  در حاپ توسعه نیز از آن 

ده از شواهد تجربی، کشور چین برا  مثاپ با استفا .اند منتفع شده

را مطرح می نمايد که ظهور طبقه متوستط جديتد جهتانی از دپ    

 .ا  از اين انتفاگ می باشد طبقه فقیر مطل  نمونه

 شدن جهانی نیز با ذکر شواهد  معتقد است  [27]فیلیپ لگرين 

تنها راه  شدن جهانی شود و نشده است بلکه  نمی نه تنها موج  فقر

گويتتد  متتی او بتتا ذکتتر نتتتاي  تحقیقتتی . ... گريتتز از فقتتر استتت 

استانداردها  زندگی در کشورها  درحتاپ توستعه جهتانی شتده     »

شتتوند در حتتالی کته ايتتن فراگتترد در   متی  ستتاپ دو برابتتر 14طتی  

ويتنام مثاپ . ... انجامد می ساپ به طوپ 51کشورها  جهانی نشده 

کره جنتوبی، تتايوان،   . است شدن ی جهانخوبی از سود بردن فقرا از 

جهتانی  از هتايی   تايلند، چین، سنگاپور، اندونز ، مالز  و هند مثاپ

بسیار جال  است که بدانیم کتره شتمالی در   . باشند می موف  شدن 

از همسايه جنوبی ختود بتود و کتره    تر  دو برابر ثروتمند 1961ساپ 

کره  1996ما در ساپ ا. بودتر  جنوبی از بیشتر کشورها در افريقا فقیر

 .«پیوست OECDبه [ آن قدر قدر  يافت که]جنوبی 

وجود دارد  شدن جهانی بديهی است که موارد ناموفقی هم از 

ها  ، توانايیها اما تاکید بر اين است که همه چیز بستگی به قابلیت

در کشتتورهايی کتته ستتاختارها   . گتتياران دارد و اراده سیاستتت

جهتانی  هماهنگی الزم را با منطت   اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

نقش مديريت و توانمنتد  متديران کشتور    ... نداشته باشند  شدن 

از هر عامل ديگر  در نوگ، ماهیت، چگتونگی و  [ گياران سیاست]
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 استت تتر   تعیین کننده شدن جهانی بند  پیوستن به فراگرد  درجه

[2]. 

  شدن جهانی ابعاد سیاسی . 6

بستیار  بتر جوامتع مختلتف     ا  سیاستی  تتأثیر  شدن جهانی 

ا  در سطوح متفتاوتی در جوامتع ديتده    تأثیراست و اين اشته گي

 شتدن  جهانی در عور »: گويد می [22]برا  مثاپ قوام . شده است

برخی از معیارها  توسعه يتافتگی در دوران جنتگ سترد کته در     

و  اند شد، بی اعتبار شده می چارچوب ملی و جداگانه در نظر گرفته

بتا   يتافتگی بتر استاس گشتودن بتاب گفتگتو       ن توسعهبه جا  آ

ديگران، برقرار  ارتباا با فضا  مجاز ، دسترسی به بازارهتا   

 .«گیرد می جديد، کس  و پردازش اطالعا  مورد ارزيابی قرار

ا  را در بحث حاکمیتت ملتی   تأثیرتوان محوريت اين  می اما

تته متورد   نک. را از اين بعد تبیتین کترد  ها  مالحظه نمود و تحلیل

منجتر بته   ها  بند  تاکید نويسندگان اين است که نبايد اين تقسیم

نه شود؛ چترا کته تفکیتک    ارويکرد  کاستی گرايانه و ساده انگار

کامل ابعاد سیاسی از ابعتاد اقتوتاد  و فرهنگتی جامعته هرگتز      

 .پيير نیست امکان

بته ايتن نکتته اذعتان      شتدن  جهتانی  پردازان  بسیار  از نظريه

داشتته   تتأثیر ملی ها   بر حاکمیت شدن جهانی که پديده  اند نموده

در . است اما هیچ گونه اتفا  نظر عمومی در اين باب وجتود نتدارد  

ها   معتقد به زواپ تدريجی حاکمیت گرايان افراطی حالی که جهان

بازيگران ترين  همچنان مهمها  ملی هستند برخی نیز معتقدند دولت

در دسته اوپ کار تا جتايی پتیش   . دعرصه جهانی بوده و خواهند بو

تز حاکمیت بدون دولت برا  اولتین بتار در    1991رفت که در دهه 

در میان اين دو طیف، نظرا  . [22] شد ارائهالملل  تئور  روابط بین

تتوان حکمتی در ايتن     نمی بسیار متنوعی وجود دارد و به طور کلی

 هئت برخی از نظترا  ارا  (3)جهت اختوار در جدوپ . باب صادر نمود

 .گردند می

 و حاکمیت ملی شدن جهانی  -3جدول 

 و حاکمیت دولت شدن جهانی  پرداز محقق و نظریه ردیف

 .شود می [از جمله دولت منتخ ]موج  تضعیف نهادها  دموکراتیک  شدن جهانی  (1324)بهاالدين  1

 (1326)کالرک  2

 mutually) بخش و تکوين کننده متقابالً قواما   نبوده بلکه رابطه (object) يا منفعل (subject) فاعل شدن جهانی دولت در برابر 

constratctive ) و هم در دولت به طور هم  شدن جهانی و دولت وجود دارد که در قال  آن دگرگونی هم در عرصه  شدن جهانی بین

 .افتد می زمان اتفا 

3 Weiss (1998) انتقاد از اين که آن چه اکنون به يک امر راي  تبديل شده، دوره جديد  از انکار دولت (state denial) است. 

4 Poggi (1990)  مانند می همچنان به صور  پیشگامان سیاسی باقی شدن جهانی در عور ها  کند که دولت می تودي. 

5 Thomas (1997) 
بیشتر از طري   اسیسا  جامعه جهانی قرار گرفته وبه طور گسترده اشاره به فراگرد  دارد که به موج  آن قدر  در ت شدن جهانی 

 .مبتنی بر سرزمینها   شود تا از طري  دولت می جهانی عرضهها   شبکه

6 Cerny (1996) 
اشاره به اهمیت وجود دولت در اداره نمودن ]هم هست  المللی و فراملی است، فراگرد  داخلی همان گونه که فراگرد  بین شدن جهانی 

 [شدن جهانی 

7 Jorgenson and Burns  
(2007) 

  ها شدن موج  افزايش نسبی قدر  شرکت که معتقدند جهانی Sklair(2001)و  Robinson(2004)همگام با نظريه پردازانی چون 

 دولت ملی اند شده است و بنابراين اين دو تغییر موج  شده  ملی ها و کاهش قدر  حکومت( Global Corporations) جهانی

(Nation-State )به عنوان واحد تحلیل به طور فزاينده ا  محدود شود. 

2 Scholte (1997) کند می شود بلکه تحق  دموکراسی را با تهديد مواجه می ها سرمايه جهانی شونده معاصر نه تنها موج  به چالش کشیده شدن بقا دولت. 

9 Albrow (1996)  ملت باشد -تهديد  است برا  عقیده امريکايی نظم جهانی که بايد نظمی مبتنی بر دولت شدن جهانی. 

11 
کمیسیون جهانی بررسی ابعاد 

 (1324) شدن جهانی اجتماعی 

تعريف نقش تازه برا  : کند می اشتراک را چنین بیانها   کنندگان در تحقی  يکی از زمینه مشترک میان مشارکتها   در تشريح زمینه

دولت را بیش از  شدن جهانی دولت با تکیه بر حاکمیت قانون و نهادها  مردم ساالر و همکار  و مشارکت ديگر کنشگران اجتماعی؛ 

 .پیش تضعیف کرده است
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 و حاکمیت دولت شدن جهانی  پرداز محقق و نظریه ردیف

11 
 ثابتی در مقدمه مترجم

 (کتاب هلد و مک گرو)

  ها شرکتملی به شد  کاهش يافته است و هر چند هنوز نقش مهمی دارند اما بايد برا  مراکز قدر  جديد از جمله ها   قدر  دولت

 .همگانی جا  باز کنندها   دولتی، رسانه غیرها   چند ملیتی، سازمان

 (1322)هلد و مک گرو  12
کند و فشار  می را جابجاها  موازنه قدر  میان بازارها و دولتلی جهانی است، ام  افزايش تحرک سرمايه که ناشی از توسعه بازارها 

 .کند می وارد (market-friendly policies) بازار داردوستها   به منظور توسعه سیاستها  شديد  بر دولت

 .انحوار قدر  دولت مدرن در قلمرو کشور را محدود خواهند کرد شدن جهانی ها  دراز مد  تأثیر (1324)مولر  13

 .ملی استها   تضعیف قدر  دولت شدن جهانی يکی از نتاي   (1323)مهر علی زاده  14

 .کنند می کنترپها  مشی را با وضع قوانین و خط ها شرکت، ها و دولت... کنترپ جهان را در دست ندارند ها شرکتواقعیت اين است که  (1322)لگرين  15

 .دهد می دامنه حاکمیت ملی کشورها را تقلیل شدن جهانی ورود در عرصه  (1324)القلم  سريع 16

 (1323)قوام  17
بازيگر غیرحکومتی و سهیم ها  قرار داده افزايش روز افزون ده تأثیرکه عمدتاً جوامع توسعه يافته صنعتی را تحت  شدن جهانی از ديگر آثار 

 .حکومتی استها   گیر  در اقتدار و تومیمها  شدن آن

 

توان آرا و نظرا  ديگر  نیز از انديشمندان  می به جدوپ فو 

ا   اضافه نمود؛ اما نکتته  شدن جهانی و محققان حوزه سیاست و 

ايتن کته    ،کنتد بستیار اساستی استت     می که قوام در جدوپ بیان

ملتی جوامتع   هتا    ، حاکمیتت شتدن  جهتانی  بسیار  از تهديدا  

دهتد؛ کته همگتی     متی  توسعه يافته را بیشتر متورد چتالش قترار   

هر چند توجه به اين امتر نیتز بستیار    . ساختار  دموکراتیک دارند

هنتتوز از ستتو  بستتیار   ا   اساستتی استتت کتته چنتتین قضتتیه 

بته هتر حتاپ در    . پردازان با ترديدها  جد  مواجته استت   نظريه

ی دارا  که از لحا  ستاختارها  سیاست  ا   جوامع در حاپ توسعه

 بته ستختی   شتدن  جهتانی   ،قدر  متمرکز  هستتند ها   کانون

هايی  چندانی بر اين ساختار وارد نمايد مگر در حوزه تأثیرتواند  می

: گويتد  متی  [22]برا  مثتاپ قتوام   . خاص نظیر اقتواد و بازرگانی

که از همراهی با امواج اقتوتاد جهتانی    است در حالی ،عربستان»

جهانی سیاسی و فرهنگی ها   مقابل ايده ابايی ندارد به شد  در

 .«دهد می واکنش نشان شدن 

گياران جامعه ايران که در پی رفع فقر  رسد سیاست می به نظر

و ايجاد رون  و گشايش در امتور متردم جامعته و توستعه ستطح      

به طبقا  متوستط جامعته   ها  معیشتی طبقا  ضعیف و انتقاپ آن

کشتور عربستتان را متدپ     نتد توان متی  هستند، در چنین وضعیتی،

مناس  و مشابهی برا  الگو بردار ، جهتت تعامتل بتا نیروهتا      

کشور  که ساختار سیاسی خود را با . مايند، انتخاب نشدن جهانی 

موفقیت حفظ نموده و در حوزه اقتواد  نیز مراودا  مناستبی در  

 .دارد شدن جهانی همگرايی با پديده 

  شدن جهانی ابعاد فرهنگی . 7

اگر چه بحث فرهنگ به طور مستتقیم ارتبتاا موضتوعی بتا     

جهتانی  نظريه  [29]تحقی  حاضر ندارد و همان طور که کچوئیان 

متعلت  بته حتوزه اقتوتاد و سیاستت      ا   را در اصل انديشه شدن 

داند و نه جامعه شناسی، و همچنین بتر ايتن عقیتده     می الملل بین

را  شدن جهانی  جامعه شناسان در ايجاد يک تحوپ اساسی»است 

هتايی   ؛ اما به لحا  چتالش [22] «به حوزه فرهنگ گسترش دادند

ا  متقابتل آن در  تأثیرفرهنگ به دنباپ داشته و  شدن جهانی که 

شود، در ايتن جتا    می اقتواد  و سیاسی به وضح ديدهها   حوزه

محور آن شده و مابقی به عالقمندان ترين  کوتاه به مهما   اشاره

 . شود می اين حوزه سپردهبه مطالعا  

باشد ها  از چالشا   حوزه فرهنگ شايد تنها حیطه شدن جهانی 

که میان انديشمندان و متفکران دو دنیا  توسعه يافتگان و در حاپ 

به عبار  بهتتر،  . مشابهی را ايجاد کرده استها   دغدغهها  توسعه

نتی  و تهديتدهايی مب ها  عمیقی از چالشها   در هر دو فضا نگرانی

، باورهتا و اعتقتادا  بتومی و    هتا  بر تهاجم و زواپ هنجارهتا، ارزش 

بترا  مثتاپ کمیستیون جهتانی بررستی ابعتاد       . محلی وجتود دارد 

مشتترک میتان   هتا    يکتی از زمینته   [24] شتدن  جهتانی  اجتماعی 

و تهديد علیه فرهنتگ و هويتت    تأثیرکنندگان در تحقی  را  شرکت

به . کند می بومی و نهادها  سنتی مانند خانواده و مدرسه مشخص
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هر رو  ايران يک کشور درحاپ توسعه است و بنابراين همان طور 

که قبالً نیز اشاره شد محتور بحتث، وضتعیت کشتورها  در حتاپ      

 :به دو بیان زير توجه کنید. توسعه است

 با مدرنیته، چنین شدن جهانی دن ضمن پیوند ز [29]کچوئیان  .1

شتود بتا    متی  ستاپ، غترب موفت     211طی حدود »: گويد می

غربتی در جهتان وارد مرحلته اخیتر      تخري  ساختارها  غیتر 

شود که متناس  با آن نظريته   شدن جهانی توسعه خود يعنی 

اگر فراگترد طتوالنی متد     . کند می را نیز ابداگ شدن جهانی 

 داشتت، غترب و تجتدد    نمی وجودغربی کردن سبعانه جهان 

را در جهان به وجود آورد که بته اعتبتار    یتوانست شرايط نمی

 .«سخن بگويد شدن جهانی آن از 

را همتتان گستتترش جهتتانی نظتتام  شتتدن جهتتانی  [31]امتتین  .2

امپريالیستتم »: و معتقتتد استتت [12] دانتتد متتی دار  ستترمايه

ن دار ، حتتی بتاالترين مرحلته آ    از نظتام سترمايه  ا   مرحله

و هتا   تسخیر امپريالیستی کره خاکی از سو  اروپتايی . نیست

فرزندان امريکا  شمالی آنان در دو مرحله به اجترا درآمتد و   

نخستتین مرحلته   . شتود  می اکنون شايد وارد مرحله سوم خود

دار  ستوداگر   اين تعرض ويرانگرانه در چارچوب نظام سرمايه

شتمالی،  )کتا  اروپايی حوزه اطلس آن زمان، حوپ تسخیر امري

نتیجته نهتايی آن تخريت     . سازمان يافتت ( جنوبی و مرکز 

سرخپوستان و اسپانیايی کردن و مستیحی کتردن   ها   تمدن

آنان يا به طور ساده قتل عام تمام عیتار  بتود کته بتر رو      

علت اين که همتین  . آن اياال  متحده ساخته شدها   ويرانه

و در ...  ستمانی در استترالیا در تا جاها  ديگتر يعنتی    الگو در

زالندنو هم تکترار شتد، نتژاد پرستتی بنیتاد  استتعمارگران       

دومین مرحله ويرانگر  امپريالیستی بر ... . انگلوساکسون بود 

انقالب صنعتی مبتنی بود و خود را در قال  انقیاد استتعمار   

، ربتودن و توتاح       ...گشودن بازارهتا  . آسیا و افريقا بروز داد

واقعتی ايتن تعترض را    هتا    انگیتزه ...  منابع طبیعتی جهتان  

سرمايه مسلط ها   هدح[ در اين موج سوم]. دادند می تشکیل

کنترپ جريان گسترش بازارها، )گيشته است ها   همان هدح

غار  منابع طبیعی کره زمین و استتثمار ذختاير کتار منتاط      

و اين بار آن را بر يتک وظیفته مداخلته مبتنتی     (. ... پیرامونی

که مثالً با عير دفاگ از دموکراسی و حقو  متردم و   اند ساخته

 .«شود می گرايی توجیه انسان

نظرا  فو  چه از زبان يک پژوهشگر از يک جامعه متيهبی  

 هتا  گفته شود و چه در بیان مارکسیستی که ميه  را افیون تتوده 

را از بعد توسعه مدرنیته يا  شدن جهانی پندارد، بیايد؛ و اين که  می

دهنتد کته مخالفتان     می دار  ببینیم؛ نشان سرمايه گسترش نظام

از بعد فرهنگی تا چه اندازه سرسخت و در عین حاپ  شدن جهانی 

 اند بسیار گسترده شدن جهانی تعاريف مربوا به . ناهمگون هستند

تتا   انتد  گتيار توانستته  تأثیراما از بعد فرهنگتی، برختی تحقیقتا     

افتزايش  »ی و کیفی به را از ابعاد کمّ شدن جهانی حدود  مفهوم 

و همچنین تغییرا  اساسی در الگوها  ( پیوندها)تراکم ارتباطا  

، هتا  اين ارتباطا  در میان بازيگران مختلف اعم از افراد، ستازمان 

محتدود  « و کشورها فراتتر از مرزهتا  ملتی و فرهنگتی    ها  ملت

بته متدد توستعه     شتدن  جهانی واقعیت اين است که  .[11] نمايند

اطالعتا  و ارتباطتا ، چتالش عظتیم و     هتا    فنتاور  سابقه  بی

متقابل بته  ها   شگرفی را با عنوان چالش ارتباطا  و همبستگی

در کنتار   شدن جهانی معتقد است  Cohen [31] .دنباپ آورده است

پیشترفته ارتباطتا  از راه دور، موجت  شتده     ها   توسعه فناور 

و فراگردها  ها  ، مکانها است که مردم با مفاهیم، موضوعا ، نام

سنتی ملی يتا محلتی موجتود مواجته     ها   بیشتر  فراتر از زمینه

اين سطح از ارتباطا  که در مقايسه با گيشتته بته لحتا     . شوند

موج  گشته نه تنها در  ،سابقه بوده است سطح، عم  و قیمت بی

اقتوتاد  و سیاستی   هتا    حوزه فرهنتگ، بلکته در ستاير حتوزه    

گياران جوامتع   پیش رو  سیاست  بسیارها   و فرصتها  چالش

در ايتن وضتعیت   . اعم از توسعه يافته و در حاپ توسعه قرار گیترد 

رکاران انتد  توان ديتدگاه دو دستته از انديشتمندان و دستت     می نیز

بته  . را در مخالفت و موافقتت شناستايی نمتود    شدن جهانی حوزه 

اً گياران غالبت  سیاست رسد که در مورد ايران، می طور کلی به نظر

قرار گرفته و به ويژه از ديدگاه  [35] در جبهه مخالفان يا شکاکان

را عموماً پروژه تهاجم فرهنگی غرب و بته   شدن جهانی فرهنگی، 

از پتیش  ا   پروژه شدن جهانی در اين که . ويژه امريکا تلقی کنند

تعريف شده بوده و همان غربی شتدن و امريکتايی شتدن استت،     

 در کل [27]به قوپ لگرين . وجود دارداختالح نظرها  گوناگونی 
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تتتوان گفتتت ائتالفتتی نتتاهمگون از بنیادگرايتتان متتيهبی و    متتی

جهتانی  که در اقلیت هم قرار دارند بتا  ( سنتی و نو)ها  مارکسیست

 شتدن  جهتانی  مخالفت نموده و مواف  اين ايده هستند که  شدن 

ه اما برخی ديگر نیز با اين نظتر کت  . يعنی غربی و امريکايی شدن

. از پتیش تعريتف شتده استت، مخالفنتد     ا   پتروژه  شتدن  جهانی 

آلیسم سیاسی و نوستتالژ  تتاريخی    ايده»: گويد می [2]القلم  سريع

العاده قو  است، مانع از فهتم دقیت     که در منطقه خاورمیانه فو 

 ,Ajamiنقتل شتده از   ) شتده استت  [ شدن جهانی ]زمان معاصر 

آلیستتی   سیاستمداران اغل  افراد ايتده در اين کشورها ... (. 1999

...  .ديمی نسبت بته حاکمیتت ملتی داشتتند    قها   بودند و ديدگاه

تواند يک توطئه باشد بلکه نتیجه صتدها بلکته    نمی شدن جهانی 

هزاران کار، فکر، ابداگ و تعادپ است که البته بیشتر در کشورها  

ی دانستن نیز رويکرد غرب  [22]قوام . «صنعتی صور  گرفته است

برخی کشورها  ... »: داند می گرايی را نوعی کاستی شدن جهانی 

را به صور  تعتديل   شدن جهانی گرايانه  جنوب با برخورد  تقلیل

المللی پتوپ   ساختار اقتواد  خويش بر اساس الگو  صندو  بین

و نیز بانک جهانی توصیف کرده و گاه با آن به مثابه امپريالیستم  

اين برخورد بتا  . نمايند می برخورد 1971دهه  فرهنگی و اقتواد 

قبل از ورود بته رونتد   . ... غیر واقع بینانه است شدن جهانی پديده 

، میان ايدئولوژ  و قدر  رابطه معنادار وجتود  شدن جهانی جديد 

گرايی يک راه سريع و فضیلت تلقتی   در اين شرايط تقلیل. داشت

اين نتوگ نگترش    در حالی که پس از پايان جنگ سرداست شده 

زيترا اصتوالً   . شتود  متی  تلقتی هتا   به منزله ناقص ديتدن واقعیتت  

 گرا و حقیقت محورنتد کته همتین امتر ستب       تقلیلها  ايدئولوژ 

 .  «شود تا با رويدادها  جهانی برخورد  هنجار  گردد می

جهتانی  مختلتف دربتاره   ها   در تحلیلی نسبتاً جامع از نظريه

االتر از غربتی شتدن فرهنتگ،    و فرهنگ و در ديدگاهی بت  شدن 

سب  يکسان شتدن   شدن جهانی برا  پاسب به اين سواپ که آيا 

و چنتدگونگی  هتا   شده يا به غنا  بیشتر آنها  و همسانی فرهنگ

نمايد، دو تن از صاح  نظران مشهور حتوزه مطالعتا     می کمک

، برگر و هتانتینگتون، مجموعته مقتاالتی را عمومتاً     شدن جهانی 

، گتردآور   [36] شدن جهانی در کتاب چند  [32]له حوپ محور مقا

در ايتن جتا   . که ترجمه آن در دسترس استت  اند و ويرايش نموده

جهت رعايت اختوتار فقتط نتتاي  ايتن تحقیقتا  آورده شتده و       

ها   توانند برا  اطالعا  بیشتر و همچنین معادپ می عالقمندان

 . انگلیسی به منبع اصلی مراجعه نمايند

  ات فرهنگیتأثیرو  شدن جهانی  -4جدول

 ردیف
عنوان مقاله 

 (تحقیق)
 گیری نتیجه کشور مورد مطالعه محقق یا محققان

 جوامع مختلف پیتر اپ برگر افوپ سکوالريسم 1

کلیستاها  افريقتايی   از ژاپتن، چتین، مهندستین بنگولتور هنتد،      هايی  نويسنده با ذکر نمونه

(AICs  )انجامتد، ايتده    متی  به همسانی شتدن  شدن جهانی گیرد که اين ايده که  می نتیجه

 پوچی بیش نیست؛

2 

: اداره شده شدن جهانی 

قدر  حکومت و گيار 

 فرهنگی در چین

 چین يون ژيانگ يان

ممکن است موجت  برختی تغییترا  در فرهنتگ      شدن جهانی ايده کلی مقاله اين است که 

: مبنی بر اين کته  Deng Xiaopingاز رهبر چین ا   با ذکر جمله)جهانی و همسانی شود 

اما کشور چین بايد ابتکتار  ( شوند می شوند همه گونه حشرا  داخل می بازها  زمانی که پنجره

 Xinwuقاله با نقتل از  نويسنده م. نمايد« چینی»عمل را به دست گرفته واين همسانی را 

& Huadong (1996) اگتر فرهنگتتی ستتب  توستعه اقتوتتاد  و بهبتتود در   : گويتتد متتی

زندگی ملل ديگر شود اين فرهنگ بايد در اختیار همه جوامع انسانی قرار بگیرد ها   شاخص

اين فرهنتگ بته سوستیالیزم تعلت      ها   در اين زمینه احتیاجی نیست بپرسیم که آيا سازه... 

 دار ؛ به سرمايه دارد يا

3 

: زيستی و سنتز هم

فرهنگی و  شدن جهانی 

گرايی در تايوان  بومی

زين هوانگ و مايکل 

 زيائو
 تايوان

شتود تتا    می شامل پافشار  قو  بر يکسان شدن شدن جهانی اصالً چنین چیز  نیست که 

. ... و آداب محلی مورد تهديد قرار گرفته و حتی از میان برونتد ها  ، فرهنگها جايی که هويت

و بومی شدن سب  فروپاشی يتا برختورد    شدن جهانی در تايوان به طور کلی رويارويی میان 
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 ردیف
عنوان مقاله 

 (تحقیق)
 گیری نتیجه کشور مورد مطالعه محقق یا محققان

 جد  فرهنگی نگرديده است و شواهد عینی در اين زمینه وجود ندارد؛ معاصر

4 
 شدن جهانی ها   جنبه

 در ژاپن امروز
Tamotsu 

Aoki 
 ژاپن

ه استت بلکته بته صتور  پويتايی      در ژاپن به همگون شدن منجر نشد شدن جهانی پييرش 

 انجامید؛ا   پیدا کرد که به پیدايش گوناگونی و چند قطبی بودن خار  العاده توسعه

5 

: میعاد  با سرنوشت

فرهنگی در  شدن جهانی 

 هندوستان

 توالسی سر  نیواس

 
 هند

کشورهايی همچون هندوستتان  [ شدن جهانی برابر در ]دهد که  می اين پژوهش نشان نشان

که دارا  فرهنگ و تمدن عمی  هستند توانايی اشاعه فرهنگی و همچنتین ستاخت بتالقوه    

ولی نوعی خودآگاهی فرهنگی نیز در اين . را دارند modernizationجايگزين نوين گرايی 

را کست  کنتد الزم   « منتشر کننتده فرهنگتی  »میان برا  کشور يا تمدنی که بخواهد مقام 

 است؛

6 
فرهنگی در  شدن جهانی 

 آلمان

هانسفريد کلنر و هانس 

 گیورگ سوفنر

 

 آلمان

هتا   اين مقاله در واقع توسط محققانی غربی نگاشته شده که طبیعتاً اشاره مستقیمی به ارزش

دارند  می کنند و فقط بیان نمی در سطح جهانها  و فرهنگ غرب و يکسان نمودن اين ارزش

 پايبند است؛ها  جامعه امروز آلمان به اين ارزشکه 

7 

، فرهنگ و شدن جهانی 

آيا افريقا  : توسعه

تواند چیز   می جنوبی

بیش از مشتقی از غرب 

 باشد؟

 آن برنشتاين

 
 افريقا  جنوبی

 تتأثیر دهد که جامعه افريقا  جنتوبی تتا حتدود  تحتت      می اين تحقی  به طور کلی نشان

کنتد کته    متی  اما در پايان به اين نکته اشاره. فرهنگ غرب قرار گرفته و آن را پييرفته است

توانتايی نفتوذ بته    ( مانند هند که از لحا  فرهنگی غنی هستند)کشورها  خارج از غرب هم 

 اين روند درآينده تشديد خواهد شد؛...  فرهنگی جهانی را دارند و 

2 
 شدن جهانی روندها  

 در شیلی

 رتور فونتین تاالوراآ

 
 شیلی

. در جامعه شتیلی استت   شدن جهانی نويسنده معتقد به دوگانگی در پييرش فرهنگ همسان 

به زعم و  بازرگانتان و متديران کست  و کارهتا تتا حتدود  فرهنتگ غربتی را در حتوزه          

هتا    اما در عین حاپ به متيه  راغت  بتوده و بته ستنت      اند اقتواد  پييرفته  ها فعالیت

گیرد بر عدم همسانی و همگتونی فرهنتگ بتر     می دگی اعتقاد دارند و نتیجه کلی که اوخانوا

 تاکید دارد؛ شدن جهانی اثر 

9 

فرهنگی در  شدن جهانی 

بازيگران، : ترکیه

 ها و استراتژ ها  گفتمان

ارگون اوز بودن و ا  

 فوا  کیمان

 

 ترکیه

روشتنی از هتم   ها   گیرد نشانه می نويسنده با تشريح تحوال  نهاد  در جامعه ترکیه نتیجه

 به عبار  ديگر. ]آرايی و همزيستی میان اسالم و شیوه انديشه مبتنی بر بازار آزاد وجود دارد

گیتر    اقتوتاد  بهتره    هتا  فعالیتغربی برا  ها   توان هم مسلمان بود و هم از روش می

 [نمود

11 

: شدن جهانی پیشاهنگ 

کنندگان  دنیا  جهانی

 امريکايی

جیمز ديويسن هانتر و 

 جاشوا ياتیز
 امريکا

نويسندگان اين مقاله از اصلیتی برخوردارند که به نتوعی متتهم رديتف اوپ همته مناقشتا       

تفاوتی اشاره کوتاهی بته   اين دو با بی. رود می شدن فرهنگی به شمار و همسان شدن جهانی 

کنند که شايد ختود   می را مطرحمستقیم اين شبهه  اين اتهام کرده اما با زيرکی و به طور غیر

يعنتی امريکتايی شتدن و     شتدن  جهتانی  کته  ] انتد  چنین توور  را ايجاد نمودهها  یامريکاي

 [!!با فرهنگ اين جامعهها  همسان شدن فرهنگ

 

توان از اين مباحث نمود اين است کته   می کلی که گیر  نتیجه

در )ها  تواند موج  همسان شدن فرهنگ می به ندر  شدن جهانی 

 شتود  متی  گردد و اگر چنین احساسی ديده( شکل غربی و امريکايی

و رويکرد ختود بتازنگر  نمتوده و تعتاريف از     ها  بايد در برداشت می

 رستد بته ستختی    می به نظر. اين همسانی را به روشنی بیان گردند

برگتر متک دونالتد    توان مظاهر  از قبیتل جتین پوشتیدن، هم    می

خوردن، کوکاکوال نوشیدن، کتارتون والتت ديستنی تماشتا کتردن،      

را هتا   انگلیسی فرا گرفتن، موسیقی پاپ گوش کردن و ماننتد ايتن  

 . نامید شدن جهانی غربی شدن و همسان شدن فرهنگی بر اثر 

 مالحظاتبندی و  جمع

هتا    يک الگو  کلتی دربتاره چتالش    ارائهبند  و  جهت جمع



 های بازرگانی بررسی 6931مهر و آبان  ـ 16 شماره 17

توان اثرا  آن را در سه حوزه اقتواد ، سیاسی و  می ،شدن جهانی 

 با توجته بته متوارد ذکتر شتده در فتو       . بند  نمود فرهنگی طبقه

چته  )هتايی   در هر سه حوزه چتالش  شدن جهانی توان گفت که  می

( برا  کشورها  توسعه يافته و چه برا  کشورها  در حاپ توسعه

کلی و جهتان شتموپ   ا   دهتوان قاع نمی را به همراه داشته است و

هتا    فقط فرصت شدن جهانی برا  مثاپ، بر اين مضمون که آثار )

محض برا  توسعه يافتگان و تهديدها  مطلت  بترا  جوامتع در    

در حتوزه  هتا   ايتن چتالش  . نمتود  ارائته را ( حاپ توسعه بتوده استت  

اقتواد  عموماً حوپ محور رقابت جهانی، در حوزه سیاسی متمرکز 

 هانی و در حوزه فرهنگی، پیرامون ارتباطتا  جهتانی  بر حاکمیت ج

 به نظر. را مالحظه کنید[ 37]( 1)نمودار . بند  شوند توانند طبقه می

گتياران و متديران جوامتع توستعه يافتته بهتتر        رسد که سیاست می

گیتر    به سو  منتافع ملتی ختود بهتره    ها  از اين چالش اند توانسته

گياران در کشورها  در  ه سیاستهر چند بايد اذعان نمود ک. نمايند

بته وجتود   هتا    از چتالش ( انتد  و توانسته)توانند  می حاپ توسعه هم

و ها  آمده، حداکثر استفاده را بنمايند و اين امر بستگی تام به قابلیت

رسد  می مديريتی ايشان دارد و اگر چنین نیست به نظرها   توانايی

 . در ابتدا بايد به عوامل ذکر شده توجه نمود

 

 
 در جوامع شدن جهانی اساسی ( و تهدیدهاها  فرصت)ها  چالش -1 نمودار

 سیاستیهای  توصیه

ا  زيتاد  بتر   تتأثیر  شدن جهانی همان طور که ذکر گرديد، 

ها تا حدود زيتاد   تأثیرجوامع گوناگون بر جا  نهاده است و اين 

گرفته از نحوه کنش و متديريت متديران آن جوامتع بتوده      نشا 

فرصت محض يتا تهديتد مطلت  نیستت کته       شدن جهانی . است

ايتن کته   . ثابت و همیشگی داشته باشد« بازندگان»و « برندگان»

چگونه بهره گرفتت و يتا تهديتدها را    موجود ها   بتوان از فرصت

گتيار  در   چگونه مديريت نمود تا حدود زياد  به نحوه سیاستت 

در ايتن مقالته سته    . بستتگی دارد هتا   سطح ملی و در سطح بنگاه

شود کته هتر کتدام بتا توجته بته ابعتاد         می سیاست کلی پیشنهاد

شوند و جزئیا  هر کدام در  می ارائهاقتواد ، سیاسی و فرهنگی 

 :گردند می جدوپ زير بیان قال 

جهتانی  سیاست همگرايی حداکثر  با نیروهتا  اقتوتاد    ( الف 

 .شدن 

 .شدن جهانی سیاسی با نیروها   نسبی همگرايی سیاست( ب

 .شدن جهانی فرهنگی با نیروها   نسبی همگرايی (ج

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 های گوناگون آن جامعه و بخش

 
 
 
 
 

 جهانی شدن

 بخش اقتصادی

 بخش فرهنگی

 بخش سیاسی

های  ها و فرصت چالش

 رقابت

های  ها و فرصت چالش

 ارتباطات

های  ها و فرصت چالش

 حاکمیت
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 راهکار اجرایی سیاستی پیشنهاد ردیف

1 
با نیروها   حداکثر  همگرايی

 شدن جهانی اقتواد  

 گيار  تجار  با رويکرد توسعه صادرا ؛ سیاستفراگرد  مرکزت 

    اجمتاالً هتدايت   : نستبی ملتی در تولیتد کاالهتا و ختدما      هتا    شناستايی مزيتت   و توجه به جايگاه کشور در تقستیم کتار جهتانی

و پتروشیمی، صتنايع معتدنی، جهتانگرد  و    ( انرژ )دولتی و غیردولتی به بخش کشاورز  و غيايی، نفت و گاز ها   گيار  سرمايه

 ؛IT، ترانزيت و برخی صنايع با فناور  سطح باال مانند نانوفناور  و (آموزشی، مهندسی، پزشکی)صنايع دستی، خدما  

 ار عرضه و تقاضا؛و توجه به سازوکها  حداقل نمودن دخالت دولت در تنظیم قیمت 

 ا ؛ حيح تدريجی موانع تعرفه 

 ا ؛ حداقل نمودن موانع تعرفه 

 کننتد نظیتر خودروستاز ،     می تولید عمومیرقابت در مورد همه صنايع دولتی که محووال  غیر و ساز  ريز  برا  خووصی برنامه

 ؛ها و مانند اينا   پتروشیمی، صنايع معدنی، بانکی، بیمه

  گيار  در صنايعی که اوالً دولتی نیستند و ثانیاً پتانسیل صادراتی دارند نظیر صنايع تولید و فتراور  در   سرمايهتخویص تسهیال  و

 بخش کشاورز ، فرش، خدما  فنی و مهندسی، پتروشیمی؛

  پیگیر  جد  مياکرا  پیوستن بهWTO؛ 

 ؛مد  مد  و بلند ندر میاا   آزادساز  اقتواد در ابعاد گوناگون تجار ، مالی، ارز  و سرمايه 

  کاهش سهم تولیدا  دولتی درGDP دولتی به صور  رقابتی؛  ها شرکتدولت در موارد  نظیر واگيار  ها   با کاهش هزينه 

 تسهیالتی ارزشمند نظیر ح  مالکیت زمین، جابجتايی آزادانته اصتل و فترگ سترمايه و       ارائهخارجی با ( مستقیم)گيار   جل  سرمايه

 گيار خارجی؛ یتی به سرمايهپرهیز از نگاه امن

 قتوانین و مقتررا  بتانکی و    هتا  مشتی  المللی و جهانی و سازمان تجار  جهانی در تنظتیم ختط   و استانداردها  بینها  پييرش رويه ،

 ؛ا  بیمه

 حضور صتنايع بختش غیردولتتی در بازارهتا  جهتانی از طريت  ستازوکارها  ديپلماتیتک و التزام وزار           ها   فراهم نمودن زمینه

 مرتبط در همکار  همه جانبه با بخش خووصی؛ها   امورخارجه و ساير سازمان

 در توستعه  هتا   گیر  از کشورهايی نظیر کره جنوبی، تايوان، هنگ کنک، مالز ، اندونز ، هند، چین، برزيل، ترکیه و ماننتد ايتن   الگو

 .تجار 

2 
با نیروها   نسبی همگرايی

 شدن  جهانیسیاسی 

 نزديک وزار  بازرگانی و ساير نهادها  اقتواد  با نهادها  امنیتی و نظامی در مورد ابعاد جهانی پديتده امنیتت   ساز  و تعامل  آگاه

 و الزام به همکار  با همه کشورها در برقرار  آن؛

 بتا   سیاستی مخترب نظیتر برخوردهتا  خشتن     ها   مطلوب و با ثبا  از اوضاگ امنیتی کشور و تقلیل مجادال  و نزاگا   وجهه ارائه

 نگاران، فعاالن اقتواد  و مردم؛ گيشته، روزنامهها   مقاما  و مسئوالن دولت

 و نهادها  نظامی و امنیتی از مداخال  درامور اقتوتاد  و بازرگتانی و بته    ها  و قوانین الزم مبنی بر پرهیز سازمانها  تدوين سیاست

 طور کلی تفکیک اين دو حوزه از يکديگر؛

 تجار  و تالش برا  برقرار  روابط تجار  با کشورها  توسعه يافته بته ويتژه   ها   ر در تدوين سیاستپرهیز از نگرش توطئه محو

 دولت اياال  متحده امريکا؛

 الملتل پتوپ، بانتک     بین دولتی مشروگ به ويژه وابستگان سازمان ملل نظیر صندو  بتین ها   درگیرنمودن و مشارکت دادن سازمان

متنظم،  ا   راهبرد  تجار  به صور  برگزار  جلسا  مشاورهها   گیر  جار  جهانی در تومیم، سازمان تجهانی و شورا  امنیت

 .ارجاگ برخی از دعاو  مهم به اين نهادها

3 
با نیروها   نسبی همگرايی

 شدن جهانی فرهنگی 

 ازطريت  همکتار    هتا   ايتن سیستتم  اطالعاتی و ارتباطاتی نظیر افزايش پهنا  باند، پرهیز از بروز اختالال  در ها   بهبود زيرساخت

 مرتبط؛ها   نزديک با سازمان

 توسعه تاريخی و ميهبی در تجتار   ها   تعامال  ويژه با نهادها  فرهنگی به ويژه نهاد روحانیت و تالش برا  فراهم نمودن زمینه

 خارجی؛

 ا ؛ رسانهها   داران در برنامه مخرب به ثرو  آفرينان و سرمايهها   پرهیز از اشاعه نگرش 

 و باورهتا  ديگتر اقتوام و ملتل در تجتار       هتا   گوناگون و احترام به ارزشها   اعتقاد به ايجاد فضا  گفتگو و تعامل میان فرهنگ

 .خارجی
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