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	طرح پژوهش:كليات  -3

 شدنمفهوم جامعه جهاني و تحليل فرايند جهاني: عنوان	

 درك و شناخت مناسب جوهره تحوالت جهاني و ايجاد يك تعامل سازنده با اين تحوالت، نيازمند داشتن : مساله تحقيق
هاي ي بر نگرشزياد شدن، تاثير بسياردر واقع نوع نگاه به مفهوم جهاني شدن است.مفهوم جهانييك نگرش صحيح از 

	.فرهنگي، سياسي و اقتصادي يك كشور گذاشته و پيامدهاي سياستي مهمي را به دنبال دارد
 از طريق تمركز بر دو  ،شدناين مطالعه به دنبال آن است كه با بازنگري انتقادي مباني دانش موجود درباره جهاني: دفه

گيري تاكنون در شكل يالمللنقش مهمي كه مفهوم جامعه بينني، المللي و جامعه جهامفهوم بنيادي جامعه بين
شدن ايفا كرده را مورد مطالعه قرار داده و سپس تاثيري كه جايگزيني مفهوم جامعه جهاني بر تحليل هاي جهانينظريه

	 بررسي نمايد.گذارد را شدن ميفرايند جهاني
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 قرن بيستم :قلمرو زماني	

  مكانيقلمرو : -	
 توصيفي -تحليلي: روش تحقيق	

 مدل مورد استفاده : -	
 خالصه فصول:	

اقدام به » شدن براساس مفاهيم پايههاي فكري عمده درباره جهانيبندي جريانطبقه«فصل اول با عنوان  -
هاي بنديپس از تركيب نظرات و طبقه نيز نهايتدر نمايد. شدن ميبندي رويكردهاي مختلف به جهانيطبقه

اند. پارادايم جامعه شدن در دو طيف قرارگرفته و ارائه شدههاي عمده فكري درباره جهانيگوناگون، جريان
گرا، رويكرد مكتب ليبرال و رويكرد رويكرد مكتب واقعدهد: شدن ارائه ميسه رويكرد زير را به جهاني الملليبين

پارادايم  .اختصاص يافته استرويكرد  اين سه جداگانه هاي دوم تا چهارم به بررسيفصل جهاني جديد.سيستم 
كند كه در فصول را ارائه مي داري جهانيفرهنگ جهاني، دولت جهاني و سرمايهجامعه جهاني نيز سه رويكرد 

	اند.هفتم تا نهم مورد بررسي قرار گرفته

گرا به نگاه رويكرد واقعنام دارد،  »شدنگرا به جهانيالمللي و رويكرد واقعبينمفهوم جامعه  «در فصل دوم كه  -
هاي ملي است كه اي مركب از دولتگرايان، جامعهالمللي از ديد واقعجامعه بين شدن تشريح شده است.جهاني

باشد. در هاي ملي ميداراي يك ساختار آنارشيك (اقتدارگريز) بوده و داراي هويتي مستقل از روابط بين دولت
الملل شدن به مثابه گسترش پيوندهاي فني، اقتصادي و فرهنگي در درون جامعه بينگرايان، جهانيديدگاه واقع

	باشد.مي

شدن و جامعه جهاني» الملليشدن و مفهوم جامعه بينب ليبرال به جهانيرويكرد مكت«فصل سوم تحت عنوان  -
اي از روابط و المللي شبكهبررسي نموده است. براساس ديدگاه ليبرال، جامعه بينالمللي را از ديدگاه ليبرال بين

هاست كه بر اثر مواردي مانند فناوري اطالعات در پيوندهاي متقابل بين افراد، نهادهاي غيردولتي و دولت
افراد و نهادهاي شدن باعث افزايش نقش ها، جهانيهاي اخير گسترش زيادي يافته است. به اعتقاد ليبرالدهه

اي كه در بلندمدت باعث از بين رفتن گونهالمللي شده بهاقتصادي جامعه بين - غيردولتي در سازمان سياسي
كه به يك ساختار  كندميالمللي ايجاد گردد و يك تحول اساسي در ساختار جامعه بينملت مي -ايده دولت

	گردد.دموكراتيك منتهي مي

نگرش سيستم جهاني  »شدنالمللي و رويكرد سيستم جهاني به جهانيمفهوم جامعه بين«فصل چهارم با عنوان  -
كند كه اي تعريف ميگونهالملل را بهسيستم جهاني جديد، جامعه بيندهد. نظريه را مورد كاوش قرار ميجديد 
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و روابط ميان پيرامون هسه بلوك اصلي مركز، پيرامون و نيم اين سيستمدر  و مترادف با سيستم جهاني است
ن سه بلوك مركز، فرآيند گسترش پيوندها ميا شدن، جهانيرويكرد در اين د.گيرنها مورد تاكيد قرار ميآن

داري جهاني اي است كه باعث توسعه اقتصاد سرمايهگونهبهبوده و اين گسترش پيوندها پيرامون پيرامون و نيمه
	شود.به شكلي نامتقارن مي

به بررسي و ارزيابي » شدنالمللي در تحليل فرايند جهانيبين نقش مفهوم جامعه«ز تحت عنوان فصل پنجم ني -
شدن پرداخته است. در سه جريان فكري عمده در ارتباط با جهانيگيري المللي در شكلنقش مفهوم جامعه بين
بر  چگونه الملليجامعه بين گويد كه مفهومبندي سه فصل پيشين، به اين سوال پاسخ ميواقع اين فصل با جمع

	گرا، ليبرال و سيستم جهاني جديد اثر گذارده است؟گيري سه رويكرد واقعشكل

به » ريزي توسعهالمللي براي برنامهمقايسه پيامدهاي سياستي پارادايم جامعه بين«فصل ششم نيز تحت عنوان  -
اين بررسي بر نقش . پردازدمي جهاني جديدگرا، ليبرال و سيستم بررسي پيامدهاي سياستي سه رويكرد واقع

	.داردالمللي در توضيح پيامدهاي مذكور تمركز مفهوم جامعه بين
 در پردازد.شدن ميبه بعد فرهنگي جامعه جهاني و جهاني »شدنجهانيفرهنگ جهاني و «عنوان  بافصل هفتم  -

شدن به چهار مولفه اصلي فرايند جهانيالمللي و بشريت رويكرد فرهنگ جهاني، افراد، جوامع ملي، نظام بين
بوده كه عبارتند  شدن تاكنون داراي پنج مرحله تاريخيبراساس رويكرد فرهنگ جهاني، جهاني آيند.شمار مي
 اي، مرحله آغازين، مرحله خيزش، مرحله مبارزه با هژموني و مرحله عدم قطعيت.ي نطفهاز: مرحله

شدن را بعد اقتصادي جامعه جهاني و جهاني ،»شدناري جهاني و جهانيدسرمايه«فصل هشتم نيز تحت عنوان  -
دهند عبارت داري جهاني را شكل ميدهد. سه نهاد عمده كه كاركردهاي فراملي سرمايهمورد بررسي قرار مي

د اين نهادها عمدتا غيردولتي هستنگرايي. دار جهاني و فرهنگ مصرفهاي فراملي، طبقه سرمايهاست از: شركت
	كنند.و روابط اقتصادي جهاني را از روابط بين دولتي به روابطي غيردولتي بدل مي

در شدن پرداخته است. نيز به بررسي بعد سياسي جهاني »شدندولت جهاني و جهاني«عنوان  بافصل نهم  -
بويژه (تحوالت سياسي در نيمه دوم قرن بيستم  شود كهچنين عنوان مي شدن،رويكرد دولت جهاني به جهاني

هاي دمكراتيك با سقوط اتحاد شوروي سابق و بلوك شرق در نظامي در راستاي گسترش نظام - تحوالت سياسي
بدين  داشته است. در ابعاد اقتصادي، فني و فرهنگي شدنگيري جهانينقش زيربنايي در شكل )1990دهه 

ترين علت و گيري يك دولت جهاني به رهبري بلوك غرب را به عنوان مهمشكلترتيب رويكرد دولت جهاني، 
شدن را كه بيشتر ناظر به گسترش روابط فني، كند و برداشت رايج از جهانيشدن معرفي مينشانه جهاني

آورد.شدن به شمار ميباشد را يك تفسير ظاهربينانه از جهانياقتصادي و تعامالت فرهنگي و تبادل اطالعات مي
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بندي سه فصل به جمع »شدننقش مفهوم جامعه جهاني در تحليل فرايند جهاني«فصل دهم نيز تحت عنوان  -
شدن از كند كه شناخت مفهوم جامعه جهاني در درك پديده جهانيپيشين پرداخته و بر اين واقعيت تاكيد مي

	 اهميت بااليي برخوردار است.
به بررسي  »نگر در ايرانتي پارادايم جامعه جهاني براي توسعه آيندهپيامدهاي سياس«عنوان  بافصل يازدهم  -

ريزي براساس مفهوم پيامدهاي سياستي سه رويكرد مطرح شده در فصول هشتم، نهم و دهم براي نظام برنامه
	 جامعه جهاني پرداخته است. 

به  »المللي و جامعه جهانيمقايسه پيامدهاي سياستي دو پارادايم جامعه بين«فصل دوازدهم نيز تحت عنوان  -
المللي، ها در پيامدهاي سياستي جامعه بينرغم وجود برخي پارادوكسپردازد كه عليبيان اين موضوع مي

	ريزي توسعه سازگاري دارد.پيامدهاي سياستي پارادايم جامعه جهاني با برنامه

 توان چنين نتيجه گرفت كه مي جامعه جهاني المللي ومقايسه پيامدهاي سياستي دو پارادايم جامعه بيناز  :نتايج
نگر به سوي يك استراتژي نيازمند يك چرخش اساسي از استراتژي درون ،شدنعصر جهاني استراتژي توسعه در

. به عبارت ديگر، اتخاذ استراتژي با رويكرد داخلي بايد به كناري نهاده شود و يك استراتژي متكي بر شده استجهاني
. اين بدان معني است كه استراتژي توسعه نيازمند يك تحول اساسي نسبت به دوران ماقبل ي اتخاذ شودالمللنگرش بين

نياز  ،نام روابط اجتماعي جهانيه شدن بواسطه عدم بروز واقعيتي بماقبل جهاني چرا كه در دوران  خواهد بود شدنجهاني
، شدندرعصر جهانياما امروزه و شد، ها دراين راستا احساس نميها و استراتژيچنداني به مشاركت فعال و تغيير سياست

	امري ضروري است. ،مشاركت فعال اتخاذ يك

 
  :واژگان كليدي -4

 المللي، جامعه جهانيجامعه بينشدن، نظريات جهانيشدن، جهاني

Globalization, Globalization Theories, International Society, Global Society 
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  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

شدن عصر جهاني ، استراتژي توسعه دركه در اين مطالعه به تفصيل تشريح شده است براساس پارادايم جامعه جهاني
است كه موضوع بدان معن شده است. ايننگر به سوي يك استراتژي جهانينيازمند يك چرخش اساسي از استراتژي درون

مشاركت  ،روابط اجتماعي جهانينام ه واسطه بروز واقعيتي ب هچرا كه ب استه نيازمند يك تحول اساسي استراتژي توسع
در واقع  هر كشور استراتژي توسعهدر اين جامعه جهاني،  آيد.گيري جامعه جهاني يك ضرورت به شمار ميفعال در شكل

هاي دروني الزم در ابعاد فرهنگي، سياسي و اقتصادي را براي تعامل سازنده بايد در پي آن باشد كه چگونه از يكسو زمينه
هاي خارجي مناسب براي تغيير چگونه با سياست به دنبال آن باشد كه شدن فراهم آورد و از سوي ديگربا جهاني

	تر تالش كند.ن عادالنهسوي يك جهاه شدن بهاي جهانيگيريجهت

 


