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 چکیده

آوری در عرصه اقتصاد، ارتباطاات، فرهگا ، سیاسات، مداهادات و اماور      های گسترده و شگفتتحوالت و دگرگونیامروزه دنیا شاهد 

تحات   ای که دارد، تماا  شانون زنادگی بشار را    فرآیگد جهانی شدن به دلیل دامگه گسترده. استالملل در راستای جهانی شدن بین

-بگابراین نمی. اندترین رخداد تاریخ بشری یاد کردهآن به عگوان بزرگاز نظران، تاثیر قرار داده است؛ به همین علت، برخی از صاحب

بیگی آگاهانه نسبت باه ابدااد گونااگون و پیهیاده     واقع. گفتگو درباره آن چشم پوشیدنادیده گرفت و از بحث و توان، جهانی شدن را 

کارگیری مواضاع ساگجیده و برخاورد آگاهاناه و فداا  در      های آن، بها و ناکارآمدیجهانی شدن، شگاخت وضع موجود، درک کاستی

را  هاهای مگاسب، امکانات بالقوه کشاور برابر آن، نیازمگد شگاخت عمیق و همه سویه ابداد جهانی شدن است، تا ایگکه بتوان از فرصت

هاای  نسابی گرایای در ارزش   در حوزه فرهگ  اسات، کاه مگجار باه روا      ییکی از آثار جهانی شدن، تغییرات. نمودتبدیل بالفدل به 

 .شاود ها غالب مای دهد و یک فرهگ  بر سایر فرهگ با افزایش تدامالت فرهگگی، پدیده امپریالسم فرهگگی رخ می. شودفرهگگی می

و در نهایت باه  مفاهیم فرهگ ، مفهو  جهانی شدن و با توجه به اهمیت و نقش جهانی شدن در عرصه فرهگ ، در این مقاله نخست 

 .پدیده جهانی شدن پرداخته شده استو  فرهگ  میان رابطه

 های فرهگگی، جهانی شدن، ابداد جهانی شدن، پارادایمفرهگ ، ابداد فرهگ  :واژگان کليدی
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 مقدمه

 (1661)اولین کتاب در این حوزه توسط مایاک فیدرساتون   . ها، واژه فرهگ  جهانی وجود نداشتدر لغت نامه 1691 سا  تا قبل از

البته آنهه اهمیات دارد، عوامال ماوثر بار     . گرای آمریکا و آمریکایی شدن جهان پرداخته بودمگتشر شد که بیشتر به فرهگ  مصرف

ها نیز باه کاارآیی، ناوآوری،    از سوی دیگر قدرت فرهگ . وابسته استعوامل اثرگذار بر قدرت فرهگ  . استها قوت و ضدف فرهگ 

 . ا  فرهگگی بستگی دارداندطاف پذیری، سازگاری و انسج

های دیگر تاثیرگاذاری  تر بر فرهگ های قویآورد و عگاصر فرهگ ها را کگار هم میجهانی شدن با گسترش وسایل ارتباطی، فرهگ 

هاای قاوی   فرهگا   .تار اثرپذیرناد  هاای ضادیف  و فرهگ ( از طریق قدرت یا غلبه سیاسی که به آن تهاجم فرهگگی گویگد)کگگد می

با توجه به تدامال فرهگگای   . کگگدهای قومی عگاصر مطلوب را از دیگران اخذ و در خود ادغا  و هضم مینشان داده و فرهگ اندطاف 

ط صااحبان  هاا و نحاوه اداره جهاان توسا    آگااهی از دیادگاه  ای برخاوردار اسات و   در دنیای امروز، بحث جهانی شدن از اهمیت ویژه

 گسترش دامگه آگااهی  نبگابرای. باشدمع مختلف در پذیرش یا عد  پذیرش جهانی شدن میساز حرکت جواتکگولوژی و قدرت، زمیگه
های نوین بر آن تاکید داشته و آن را عامل بروز و گساترش  ملل از مسایل، بسیار مهم و ارزشمگد است که صاحبان تفکرات و دیدگاه

آگاهی اقشار در تماامی ابدااد اجتمااعی، سیاسای، اقتصاادی و       سازی وتردید شفافبی. و یا عد  پذیرش ملل در ابداد مختلف بدانگد

 .آنها قابل تامل استبر استقال   آنفرهگگی و تاثیر 

-قرن فرهگ  و پاارادایم »ای آن را به حدی است که عده 21و اهمیت آن برای قرن ( 2112، 1هان )ها دارد فرهگ  ریشه در ارزش

باا توجاه باه     (.1962مصاطفوی،  )کگگد یاد می« قاره فرهگ »قاره ششم، تحت عگوان دانگد و برخی نیز از ظهور می« های فرهگگی

. یابی شاود ترین روش این است که مسایل مذکور و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر ریشهمطلوببیان اهمیت فرهگ  و جهانی شدن؛ 

هاای  ، دیادگاه ؛ اعم از تدااریف به مباحث فرهگگیبخش او ؛ . در سه بخش تگظیم شده استپیش رو مقاله برای دستیابی این هدف، 

در بخاش  . ها و عوامل موثر بر گسست فرهگگای پرداختاه شاده اسات    شگاسی فرهگگی، استدارهها، ابداد، سطوح، گونه، ویژگیموجود

هاا و رویکردهاا   ویژگیتاریخهه جهانی شدن، مفاهیم و تداریف و سیر تکاملی آن، بیان  به مباحثی از جمله؛دو ، مساله جهانی شدن 

در بخش سو  مقالاه، نیاز جهاانی شادن و     . و ابداد جهانی شدن، مخالفان و موافقان و پیامدهای جهانی شدن توضیح داده شده است

شدن فرهگگای و  هویت فرهگگی و مکاتب فلسفی جهانی ها وگیری مطالدات فرهگگی، واکگشهگ  با تاکید بر مضامین، علل شکلفر

 .رسدری به پایان میگینتیجه ؛بحث

 فرهنگ: بخش اول

 مفهوم فرهنگ -1

دهی به این سوا  پیشاگهاد شاد   های پاسخدر اصل به عگوان یکی از راه آنمفهو  و ( 1661، 9رابگیز)توصیفی بوده  ایواژه ،2فرهگ 

فرهگ  یا تمدن کلیت در هام  : گوید، در تدریف فرهگ ، می(1781)کگد؟ تیلورکه چه چیزی انسان را از دیگر موجودات متمایز می

آدمی همهون عضوی از جامده بدست  ای شامل دانش، دین، هگر، قانون، اخالقیات، آداب و رسو  و هر گونه توانایی و عادتی کهتافته

خگیفار،  )یابد از نسلی به نسل دیگر انتقا  می هارسو  و رویهها یا باورها، در مجموع این فراداده( 1691)نظر بوگاردوس به  .آوردمی

1976.) 

                                                           
1  - Hwang 

2  - Culture 

3  - Robbins 
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هاا بار اسااس    اگر انسانتوان این گونه استدال  نمود که به موازات تدمیم ایده، تکامل به مفهو  فرهگ  از جانب انسان شگاسان، می

 (.2112، 1جوهچ)ها است ی انساننوعی پیوستار تکاملی، شکل بگیرند، فرهگ ، تبیین مگاسبی برای بارز ساختن میزان توسده

شاود کاه بافات    هایی را شاامل مای  ها و اندیشهها، شگاختبین فرهگ  و تمدن، تمایز وجود دارد، فرهگ  همه مفاهیم، نظریهاغلب 

باه ایان   . های متفاوت اسات ها و دانشتمدن، جلوه مشخص یا تحقق یافته این اندیشه. دهدمذاهب، علو ، هگرها و فگون را شکل می

 (.1962قلی پور، . )ها تدلق دارد و ترن برقی محصو  تمدن استهگ اعتبار، قانون الکترومکانیک به فر

؛ تدریف فرهگا ، بار دو نکتاه؛ عگاصار فرهگگای      «باریو»ولی به عقیده  ،استبیان شده  به دلیل پیهیدگی فرهگ ، تداریف متدددی

برای درک بهتر فرهگ ، مگاسب است کاه باا    .(همان)و تاثیر این عگاصر بر رفتار فرد، تاکید دارند ( عادات اجتماعی یا سبک زندگی)

از  –اعضاء جامداه  به این مدگا که ، (2،1667ا  دفت)است  یکپارچگی داخلینقش او ؛ . کگد، آشگا شدهایی که فرهگ  ایفا مینقش

اجتمااعی را  دارای هویت مشترک شده و شیوه همکاری ماوثر   -دهدطریق ایجاد مرزهای اجتماعی نوعی احساس هویت به افراد می

عگاوان یاک   و حتای باه    شود ، در نتیجه تدهد در میان آنها شکل گرفته و موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی میگیرندیاد می

است به این مفهاو  کاه،    سازشکاری خارجینقش دو ؛ . (1661رابگیز، )شود ها و رفتارها میدهی نگرشعامل کگتر  مگجر به شکل

نتایج مطالدات متددد نشان داده است، اگار فرهگا  اجتمااعی    . تا خود را با عوامل محیط خارجی وفق دهد کگدبه جامده کمک می

 (.1667ا  دفت، )نتواند با عوامل خارجی سازگار گردد، ناموفق خواهد بود 
 

 های موجود در تعریف فرهنگدیدگاه -2

روان شگاسای، سااختاری، تکاویگی و     توصایفی، تااریخی،  هاای  دیادگاه  کاه شاامل؛   در تداریف فرهگ  قابل تامل است شش دیدگاه

ترین تدریف توصایفی در کتااب   جامع. پردازدمیدر فرهگ  این دیدگاه به تبیین عگاصر موجود : دیدگاه توصیفی. باشدمی سیستمی

تدریاف ساایپر؛ فرهگا     . بر وجه میراث فرهگگای تاکیاد دارد  : دیدگاه تاریخی .تیلور است که در مقدمه اشاره شد «فرهگ  ابتدایی»

داوسان؛  : شگاسای دیادگاه روان  .ساازد ای همبسته از کردارها و باورها که از جامده به ارث رسیده و بافت زنادگی ماا را مای   مجموعه

پانتر و هارت؛ الگوهای رفتااری کاه از راه آماوزش و     .فرهگ  به جگبه سازگاری، یادگیری و به عادت درآمدن فرهگ  پرداخته است

آگبارن؛ فرهگا    . بر ماهیت سیستمی و سازمانی فرهگ  تاکید دارد: دیدگاه ساختاری .دیابیادگیری، نه ژنتیکی یا زیستی انتقا  می

-اند و اجزاء آن کم و بیش باا یکادیگر در ارتباای مای    های فرهگگی است که در یک سیستم یکپارچه شدهها و ویژگیشامل نوآوری

هانتیگگتون؛ هدف ما از فرهگ ، هر شیء، عاادت، نهااد، شایوه اندیشاه و عملای      . یک محصو  است فرهگ : دیدگاه تکویگی .باشگد

گیارد کاه   های اجتماعی جاای مای  فرهگ  در قلمرو سیستم: دیدگاه سیستمی .سپاردآفریگد و به نسل بددی میاست که انسان می

 .زاد استدرآن پیوند میان اجزاء ضدیف و ارتباطات متقابل میان عگاصر نسبتا آ

هاا و رواباط او در یاک    ها و رفتارهاست برآمده از انسان، فدالیات ای از باورها، ارزشها؛ فرهگ ، مجموعهبگدی از دیدگاهدر یک جمع

، (سیستمی - ساختاری –توصیفی )توان آن را از عگاصر و اجزاء یک نظا  پیهیده و مگسجم بازشگاسی نمود که می( تکویگی)جامده 

یاباد  های ساازگاری و عاادتی آن انتقاا  مای    مگسجم در طو  تاریخ از نسلی به نسلی دیگر به واسطه یادگیری و جگبهاین مجموعه 

 (.1961بیگی، ( )تاریخی و روان شگاسی)

 های فرهنگویژگی -3

                                                           
1  - Joe Hatch 

2  - L. Daft 
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-ایگکه فرهگ  پدیاده با توجه به . کگدها تفکیک میهای خاصی است که آن را از سایر پدیدهای دارای خصوصیات و ویژگیهر پدیده

ها مگتقل ذاتی و موروثی نیست و از طریق ژنفرهگ ،  های عبارتگد از؛ویژگیاین . به فردی دارد رهای مگحصای ذهگی است، ویژگی

، زیارا فرهگا  در   جامداه را شاگاخت  یک فرهگ   ،توانو با مطالده جزئی آن نمی شودشود، بلکه در محیط اجتماعی ساخته مینمی

، و در عین حاالی کاه پایادار    های فرهگگی ریشه در اجتماع داردعادت .(1962قلی پور، ) گیردشکل می -جبر تاریخی – طو  تاریخ

-؛ این فرآیگاد را جلاوه  پویایی فرهگگی بر فرآیگدهای پیوند دهگده عگاصر فرهگگی استوار است. باشداست، از پویایی نیز برخوردار می

ها، شکل واقدای گرفتاه و احتماا     ها و ارزشدار در پیش فرضفرآیگدی که تصاویر ذهگی ریشه. نامگدمی( شکل گیری مظاهر)گری 

کلیاه مصاگوعات مدرفای    . گیرناد ها به طور نمادین درون فرآیگد تفسیر، مورد چالش قرار میرسد و پیش فرضتغییر فرهگگی فرا می

هاای  هاا و ارزش ادهاای سااخته شاده در راساتای پایش فارض      اگار نم . شودبددها توسط افراد جامده، نمادسازی و تفسیر میشده، 

توانگاد از طریاق فرآیگادهای فرهگگای جاذب در      در نتیجه دست اندرکاران، می. اجتماعی باشگد، تغییر نسبتاً آسان اما عمیق نیست

شاوند باا آنهاا    دیاد روبار مای   و آغازگران تغییر باید بدانگد که به موازاتی که افراد باا مصاگوعات ج  . تغییر فرهگ  ایفای نقش نمایگد

 (.2112جوهچ، )دهگد کگگد و تفاسیر خود را از مدگای تغییر، شکل مینمادسازی می

کاارکرد  . از آن جهت وجود داردکه توانایی برآوردن نیازهای اعضاء خود را داشته و بقای آن به دلیل کارکردی بودن آن استفرهگ  

تاوان ایان   باه طاور کلای مای    (. 1979، ادیاب علماداری و  )است رتقاء انسجا  اجتماعی فرهگ ؛ ایجاد تفاهم، احراز هویت، حفظ و ا

تددادی از افراد در یک جماع  ؛ اجتماعیکارکرد  .قرار دادکارکردهای اجتماعی، روانی و سازگاری با محیط : کارکردها را در سه دسته

ریزی شخصیت افراد که در داخل یاک جامداه مداین عمال     قالب روانی؛کارکرد  .سازدرا همبسته می آنهاو  شدهمشخص، گردآوری 

زمیگاه  : ساازگاری باا محایط    (.2111عاملی، )شود به آن قدرت هگجاری یا ایدئولوژی فرهگ  نیز گفته می، (1961بیگی، ) کگگدمی

غریازه بارای   »ا باا   ر« فرهگا  بارای انساان   »تر کارکردهای اجتماعی و روانی است و برای درک بهتر آن با مدماوال  تر و اساسیکلی

هاای خاود را باه نسال     یافتاه انتقا  فقط انسان توانایی  وفرهگ  قابل انتقا  است،  ؛، زیرا(1961بیگی، )کگگد مقایسه می« حیوانات

 .(1962قلی پور، )فقط انسان دارای فرهگ  است بگابراین بددی دارد، 
 

 ابعاد فرهنگ -4

گریت هافستد . گیردفرهگگی هافستد و ابداد شش گانه کالکهان مورد بررسی قرار میگانه بخش دو مطالده مدروف ابداد چهار در این

. را داشاتگد، انجاا  داد    IBMکشوری که نمایگادگی شارکت    29ای میدانی در برای شگاسایی فرهگ ، مطالده 1681در اواخر دهه 

 ؛1فاصاله قادرت   :این ابداد عبارتگاد از . از فرهگ  شد( هاتفاوت)بدد  1، مگجر به بیان در مقایسه با یکدیگر نتایج تحقیق گسترده وی

در کشاوری مانگاد   . اشاره به حدودی دارد که افراد یک کشور تمایل به پذیرش نوعی توزیع نامتداد  قادرت، ثاروت و اعتباار دارناد    

کاه از آن   یهاای راه؛ 2اطمیگاان عاد   . ها، برای مرد ، دشوار استاست که، پذیرش نابرابری دانمارک، فاصله کم قدرت به مفهو  این 

های طبیدای از فگااوری اساتفاده    اغلب برای دفاع در برابر عد  اطمیگان. اند با عد  اطمیگان کگار بیایگدطریق جوامع انسانی آموخته

ز خاود دفااع   تاوانیم در برابار آنهاا ا   هایی را که نمیکگد تا عد  اطمیگانمذهب نوعی ابزار فرهگگی است که به ما کمک می. شودمی

های نوآوراناه، رفتارهاای نابهگجاار و انحرافای را     های دارای مشخصه اجتگاب کم از عد  اطمیگان، افراد با ایدهفرهگ  .کگیم، بپذیریم

 .گیارد هاا مقاومات صاورت مای    های دارای مشخصه اجتگاب بیشتر از عد  اطمیگاان در برابار پدیاده   در حالی که فرهگ . پذیرندمی

                                                           
1  - Power Distance (PDI) 

2  - Uncertainty (UAI) 
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باه  . اعضاء جامده، فدالیت کگگاد  در یک فرهگ  فردگرا، انتظار است که افراد به طور مستقل از دیگر ؛1گراییبرابر جمعفردگرایی در 

شود، در حالی در بسیاری از کشورها این مورد؛ امری بسیار عگوان مثا  در فرهگ  آمریکایی، فردگرایی به عگوان ماخذ رفاه تصور می

کگگاد و در ازای حاس   های مگسجم، به افراد حس هویات و تدلاق اعطااء مای    گرا، گروههای جمعفرهگ در . شودنامطلوب تلقی می

های با مشخصه مردگرایی در فرهگ  ؛2مردگرایی در برابر زن گرایی .کگگد، خواهان وفاداری قابل توجهی هستگدامگیتی که ایجاد می

هاای مردگارا، تفااوت    در فرهگا   .هاای سرپرساتی ایفااء کگگاد    و زنان نقشهای مثبت و قاطدانه رود نقشزیاد، از مردان انتظار می

شده و تاکید بر داشتن اهداف کاری مشخص همراه با مسیر پیشرفت شغلی و افزایش درآمد است، در جگسیتی کمتر آشکار و عگوان 

 .شودفیزیکی بیشتر تاکید میگرا، تمرکز بر اهداف کاری کمتر و بر روابط میان فردی و محیط های زنحالی که در فرهگ 

. (2112جوهچ، ) .دهدتواند به عگوان بخشی از بافت مدگایی تصور شود که فرهگ  جامده را شکل میمی ی مذکورهای فرهگگویژگی

، امیاد اعرابای و  )گانه هافساتد افازود    1به ابداد ؛ 9مدتل بوند تحت عگوان، جهت گیری بلگدمایک پگجم را یک فرد کانادایی بگا  بدد

1977 .) 

مالکای باا   . شاود ها از یکدیگر بکار برده مای های تشخیص و تفکیک فرهگ ترین چارچوباز متداو  ؛چارچوب کالکهان و استرادبک

یا حااکم بار آن    ؟کگدو سازش می مل محیطی خود است و با آن کگار آمدهآیا انسان مقهور طبیدت و عوا ؛انسان و طبیدت :شش بدد

فرهگا  و  . تواند جدی گرفته شود، اما در وضدیت دو  مرد  به دنبا  اهداف خود هستگداست؟ در شرایط ابتدایی، تدیین هدف نمی

شود یا به گذشته؟ اگر به حا  و آیگده توجه زیاادی شاود، در ایان فرهگا ،     آیا در فرهگ  به حا  و آیگده توجه بیشتری می ؛زمان

آگاهی از دیادگاه جامداه نسابت باه     . ها اغلب کوتاه مدت استبرنامه ا در تاکید بر نگاه گذشته، زمان، ارزشی ندارد ووقت طالست ام

یاا مالکیات مکاان؛     فرهگا  و فضاا   .کگد تا بتواند در آن جامده به مرزهای زمانی پی برده و آنها را تدیین کگاد زمان، فرد را قادر می

شود که مسایل بسیار خصوصی ها ترجیح داده میکگگد، ولی در برخی فرهگ کامال شفاف عمل می ها بسیار باز بوده وبرخی فرهگ 

 .(1667رابیگز، )و محرمانه باشد 

 فرهنگ سطوح -5

مصگوعات بشرساز باه عگاوان مظااهر     ؛(مصگوعات)سطح ظاهری . وجود دارد( عگصر)رهگ  در سه سطح ، ف(1671)در تنوری شاین 

ها و قارائن  ها را به عگوان نشانهشگاسان گدازههمان طور که زمین. هگ  قرار داردکه در سطح ظاهری یک فر استی فرهگگی هسته

ترین در دسترس  مورد مطالده قرار داد، که ی هسته یک فرهگتوان مصگوعات را به عگوان نشانهکگگد، میی زمین مطالده میهسته

ریزی است، و با مادیریت  گذاری و برنامهاین سطح از فرهگ  دارای قابلیت سیاست .(2112جوهچ، ) روندعگاصر فرهگ  به شمار می

اصو ، اهداف و استانداردهای موجاود   ها و هگجارهای رفتاری؛ارزش (.1961بیگی، )توان سایر سطوح را مدیریت نمود این سطح می

هگجارها باه طاور   . شودمیآنها به عگوان مگشور اخالقی و مدگوی یاد از . در درون یک فرهگ  هستگد که از اهمیت ذاتی برخوردارند

ها، آنهاه را کاه   ارزش کرده،توان انتظار داشت، مشخص هگجارها نوع رفتاری را که از دیگران می. خورندها گره میتگگاتگگی با ارزش

تواناد  کگد، مدموال مای ارها آن را پاداش یا تگبیه میرفتارهایی که هگجها و هگجارها؛ پیوند بین ارزش .کگگدارزش است، تدریف میبا 

-ه آنهه کاه افاراد، واقدیات مای    ب ترین هسته فرهگ ،ها؛ عمیقباورها و پیش فرض .آوردهایی که ارزشمگدند، نسبت داده شودبه ره

افاراد جامداه، ایان باورهاا درسات و      از مگظار  . دهد، اشاره داردپگدارند و نحوه درک، اندیشیدن و احساس آنها را تحت تاثیر قرار می

ی درک و چگاونگی  ها، ظرفیت تحت تاثیر قرار دادن نحاوه فرضشاین مدتقد است که پیش .حقیقی بوده و جای بحث و جد  ندارد

                                                           
1  - Individualism versus Collectivism (IND) 

2  - Masculinity versus Female-Oriented (MAS) 

3- Long Time-Oriented (LTO) 
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هاای  بگابراین تفاوت عمده در تداریف و مفااهیم بساتگی باه تفااوت پایش فارض      . اندیشیدن و احساس کردن اعضاء جامده را دارند

 (.2112جوهچ، ) ی داردبگیاد

 شناسی فرهنگگونه -6

هاای  بار ارزش  ؛فرهگ  غالاب  .های مختلف وجود دارداغلب یک فرهگ  غالب و مجموعه متدددی از خرده فرهگ در هر اجتماعی، 

اند را ماگدکس  ها و تجاربی که اعضاء با آن مواجه شدهمسایل، وضدیت؛ خرده فرهگ و  تاکید دارد جامدهبگیادی مشترک بین اعضاء 

را پذیرفتاه و باه   آنهاا  زیرا، اکثریت . شودمیبه وسیله افراد رعایت  اجتماعیهای بگیادین ارزشباشد،  قویاگر فرهگ  غالب  .کگدمی

هاای درون فرهگا ،   ها بر سر آنها توافق نداشته باشگد، ولای باا شادت بااالیی از ارزش    ممکن است خرده فرهگ  .آن پایبگد هستگد

 (.2112جوهچ، )حمایت خواهگد کرد 

بساتگی باه    پاساخ باه ساوا    شاوند یاا خیار؟    های قوی اثربخشی بیشتری را موجب میآیا فرهگ  کگد،ه ذهن تبادر میسوالی که ب

باه خاوبی باا آن    وقتی با محیط پویا مواجاه شاود،    باشد؛نوآور  ،قوی یفرهگگاگر . سازگاری و تگاسب فرهگ  با شرایط محیطی دارد

در مقابل  .کگد، با یک محیط پویا، انطباق پیدا نمیسازگار شده و از طرف دیگری اگر این فرهگ  کگتر  شدیدی بر افراد اعما  کگد

-به دلیل اهمیت خرده فرهگ  .(1669رابیگز، ) ل به تابع شدن داردیما، ترهگ  ضدیفیابد؛ ففرهگ  ضدیف نمود می ،فرهگ  قوی

 . شودها اشاره میبگدی خرده فرهگ طبقه اندیشمگدان این حوزه،ها در یک نظا  اجتماعی، به نظرات 

-باه تصاویر مای   را های متددد کوچک، که همگی درون یک جامده هستگد، تصویری از فرهگ  ها؛کگد خرده فرهگ بیان می شاین

هاای یاک   خرده فرهگ که چیزی آن  .تدامالتی کاری و عاطفی استهای میان فردی و ها؛ جذابیتعلت ایجاد خرده فرهگ . دگکش

، خارده  محققاان  در دیدگاهبگابراین . شودهای غالب فرهگ ، تدریف میبا ارزشآنها پیوند نوع در ، کگدجامده را از یکدیگر متمایز می

شارح  ایان  به گیرند، ا صرفا کگار آنها قرار میکگگد، یهای غالب و فرهگ  کلی را حمایت یا رد میها بر اساس ایگکه آیا ارزشفرهگ 

ها و باورهای ارزش ؛خرده فرهگ  راست رو .کگدمشتاقانه فرهگ  جامده را حمایت می ؛خرده فرهگ  غگابخش .شوندبگدی میطبقه

خارده   .هساتگد گ  غالب جامده در تضادند و نه در راساتای حفاظ آن   هدهگد که نه با خرده فرمستقلی را حفظ کرده و پرورش می

گروه دیگری از محققان، خرده . کگگدهای غالب فرهگ  کلی حفظ میهای مستقل را در کگار ارزشارزش ؛(همراستا)فرهگ  تمایلی 

زماانی کاه الزاماات شاغلی، افاراد را در کگاار       . کگگاد های عاطفی تفکیک میهای کاری و وابستگیها را بر اساس حرفه، گروهفرهگ 

سلساله مراتبای بار اسااس تماایز باین ساطوح         خرده فرهگا  .یابگدمیبروز   اشکااین هایی به دهد، خرده فرهگ یکدیگر قرار می

هاا و  مانگد شهرها یا استان)ها جامده، ادغا  خرده فرهگ  مبتگی بر عواطف، زمانی است که در برخی بخش .شوداجتماعی تاکید می

 (.2112جوهچ، ) گیرد صورت می، (هایا وزارت خانه

 
 های فرهنگاستعاره -6

دیدن و برند تا افراد را به را بکار میهایی استدارهخود  هاینظران علو  انسانی برای انتقا  بهتر مفاهیم در بیان تنوریاغلب صاحب

برخی اشاره های بکار رفته است که به برای مدرفی فرهگ  استداره .(2111مورگان، )راهگمایی کگگد  ی مورد نظرهاپدیدهدرک 

ها، به شان با برخی و نه همه گرههای مشترکها، نقای اتصالی هستگد که از طریق دغدغهگرهافراد جامده به مثابه  ؛1شبکه. شودمی

-پژوهش برخی ؛2پاره پاره (.2118، جانسونو  ، دبرلیمکولی)داند این استداره، ساختار فرهگ  را ضدیف می. خورندهم پیوند می

در  .گیرندر میسیالی قراو اند و در حالت مستمر هم و چگد گونههای اجتماعی؛ ناسازگار، مبفرهگ  حوزه فرهگ  مدتقدندگران در 

                                                           
1  - Network 

2  - Shredder 
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زیرا . و یقیگاً درون یک فرهگ  یکپارچه قرار نخواهگد گرفت ها ثبیت نشدهدرون خرده فرهگ گونه اتحاد و ائتالفی این دیدگاه هیچ

فرهگ  به  ؛1سب اجتماعیچ .دانگداره پاره مییز آنها همیشه در حا  تغییرند و فرهگ  را به عگوان پگفتمان و موضوعات بحث برانگ

ها، در این استداره فرهگ  اجتماعی به عگوان نیستراز نظر نومد .داردهایی از جامده را سر هم نگه میمگزله چسبی است که بخش

 ؛2متن .(2118مکولی و همکاران، )ها تاثیر دارد و حلقه پیوند میان آنها است زیرسیستمی ارایه شده است که در سایر زیرسیستم

که کگگد عگوان یک فضای بین متگی تصور می را به( عگوان قالب شگاختیبه )و روایت  ها بر استداره متن تأکید کردهپست مدرنیست

بگابراین فرهگ  یک توهم است  .را بسازند فرهگ ی شوند تا مدگانی آنها ترکیب میهای زبادر آنجا صداهای متددد و سیستم

آور نیست، زیرا؛ محققان، مدتی طوالنی است که باور دارند اغلب نظم و استفاده از این استداره تدجب ؛9ابزار کگتر  (.2112جوهچ، )

فرهگگی یا قومی یا کگتر   (.2119اسکات، )های فرهگگی است های اساسی موجود در زندگی اجتماعی برخاسته از نظا طرح

ترین کگتر  رسمی به جای تمرکز آشکار بر رفتار مشهود افراد یا بر این کگتر  مخفی .هگجاری، ویژگی کلیدی مدیریت مو  نو است

فرهگ   ؛1قدرت (.2118مکولی و همکاران، )ساختن هگجارهای افراد در جامده متمرکز است مگد نتایج رفتار آنان به مگظور قاعده

 9فرهگ  تمدن .(2111؛ عاملی، 1666، 2تامیلسون) های سیاسی، ایدئولوژی، اقتصادی و نظامی تاثیر دارددر عرصه بوده وقدرت 

متغیر مستقل خارجی  رود،ای است که به دو مدگی به کار میفرهگ  یک متغیر حیاتی و ریشه ،8ریشه .(1979عاملی، )زنده است 

ها و سبک یک یا چگد خرده فرهگ  است متغیر مستقل داخلی که ارزشو  (فرهگ  جامده)دهد که جامده را تحت تاثیر قرار می

 (.2119اسکات، )

 گسست فرهنگی  -7

در کتااب خاود تحات عگاوان     ( 1679-16661)  ایگگلهارت. کگد، باید آسیب شگاسی شودای در کگار مزایایی که ایجاد میهر پدیده

یکای از   یو ،ها، چهاار فرضایه اساسای را مطارح سااخته     مورد تفاوت سگی یا نسلدر « تحو  فرهگگی در جامده پیشرفته صگدتی»

 .کگدبیان می، (عد  انتقا  فرهگ )امکان شکاف یا گسست نسلی  راهای فرهگ  آسیب

هاای ساگی مختلاف، اماری     های تفاوتها یا تفاوت ارزششود تفاوت نسلبر اساس آن گفته می؛ (سالخوردگی)فرضیه چرخه زندگی 

دی و مربوی به اقتضائات روان شگاختی هر دوره از زندگی است و هر گروه سگی بدد از سپری شدن دوره مربوی و رفتن به گروه طبی

این چرخه در طی زمان به پیش . گیردهای گروه سگی جدید را به خود میهای پیشین به تدریج کمتر شده و ازشسگی دیگر، ارزش

های سگی با کمای تفااوت   ها در همه گروهها به فرآیگد تدریجی تغییر ارزشبر اساس آن تفاوت سگی یا نسل ؛ایفرضیه دوره .رودمی

هاای  اجتماعی و تغییر شرایط زیست، به تادریج ارزش  ،با انجا  اصالحات بگیادی در ساختارهای اقتصادی. شوداز یکدیگر مربوی می

های سگی از نظر میزان پاذیرش و اندطااف   از آنجا که شرایط گروه. کگدمیاساسی  همراه با آن در کلیه افراد جمدیت محل، تغییرات

 .گیرناد های سگی بزرگسا  زودتر در مسیر تغییرات قارار مای  نسبت به تغییرات متفاوت است، بگابراین مدموال جوانان نسبت به گروه

هاای پیشاین   های نسال های جدید با ارزشهای نسلزشها را در واقع دگرگونی اساسی در ارتفاوت سگی یا نسل ؛فرضیه گروه سگی

                                                           
1  - Social Glue 

2  - Text 

3  - Control Tools 

4  - Power 

5  - Tomilson 

6  - Civilization 

7  - Origin 

8  - Inglehart 
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های قبل دارد و با گذشت زماان باا ورود گساترده ایان نسال باه       های کامال متفاوتی با نسلدر واقع، نسل جدید ارزش. کگدتلقی می

-قبال انجاا  مای    های نسلهای جدید به جای ارزشهای مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی به تدریج فرآیگد جایگزیگی ارزشعرصه

های همه بر اساس آن تفاوت سگی یا نسلی، ناشی از چرخه زندگی، اقتضائات سگی و تغییرات بگیادی در ارزش ؛فرضیه ترکیبی .شود

های بیشتر و رو به افازایش ایان   های نسل جدید است که به تدریج با نقشهای سگی با کمی تغییر از یکدیگر و تغییر در ارزشگروه

 .(1979مدیدفر، ) استفرضیه او  و دو   ی ازترکیب که. شودهای نسل قبل میحیات اقتصادی، اجتماعی، جایگزین ارزشنسل در 

 جهانی شدن: بخش دوم

اما باار مدگاایی، واقدیات کااربردی و     . ، مترادف به نظر آیگد2سازیو جهانی 1شدنسطحی ممکن است دو اصطالح؛ جهانی با نگرشی

شادن  خواهاد بگویاد کاه جهاانی    القاء نوعی عد  اراده و اختیار مورد نظار اسات، و مای   : شدنجهانی. استبا هم متفاوت آنها ابزاری 

ای ندارد جز ایگکه خود را باا ایان   ای خواهان رفاه شهروندانش باشد، چارهناپذیر است که اگر جامدهواقدیتی ملموس و ضرورتی گریز

و ( گرایی و توسده در ابداد فرهگ  و نگارش جهان)هدف از جهانی شدن؛ توسده ذهگی . کگد جریان نیرومگد، ضروری و مفید سازگار

اسات   ،(هاای جهاانی  های عملی جهت دستیابی به اقتصاادی پویاا و سیاساتی قدرتمگاد در رقابات     توسده برای تالش)توسده عیگی 

گد دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شاده اسات   طرحی است که از سوی کشورهای ثروتمگد و قدرتم سازی؛جهانی(. 1976قاهری، )

 (.1961، زاهدمهرتوکل نیا و )باشد ی اقتصادی سیاسی و نظامی بر سایر کشورهای دنیا میی سلطهو هدف ادامه

 های جهانی شدنخواستگاه -1

، پدر علم اقتصاد با ارایه (1889) 9آدا  اسمیت .باشگدشدن، به این شرح میهای جهانیبا بررسی ادبیات موضوعی برخی از خواستگاه

شادن  د، از اولین نظریه پردازان جهانیارایه نظریه خود که مبتگی بر تقسیم کار جهت افزایش تولید بی پایان از طریق تجارت آزاد بو

 .دانگاد مای شادن  داء جهانیهای باستانی و ادیان الهی به عگوان مب، تمدن(1667)و هولتون ( 1662) 2رابرتسون(. 2112، 1لیو)است 

 .کگگاد شادن، بیاان مای   درنیته غربی به عگوان مبدا جهانی، تفکر رنسانس و م(2119) 9و شاو( 1971)، گل محمدی (1971)نصری 

، پایاان مدرنیتاه را   (1662) 7واترز .اندبر شمردهشدن داری را به عگوان مبداء جهانی، تکوین سرمایه(1971)و قوا  ( 1971) 8کاستلز

 6نظران نیز، نظریاه ماو  ساو  آلاوین تاافلر     برخی از صاحب. (1979، درویشیتاجیک و )کگد شدن عگوان میجهانی ه عگوان مبداءب

 (.1976، همکارانو  خگیفر)نگد داشدن میرا آغازی بر پدیده جهانی( 1676) و پایان جگ  سرد( 1687)

بار  ( : هماان ( )1692) 11، مارشا  مک لوهان«جهانی دهکده»کتاب . برای اولین بار در دو کتاب مطرح شد« جهانی شدن»اصطالح 

وی در کتااب خاود   (. 1976رحایم زاده،  )نقش تحوالت وسایل ارتباطاتی و تبدیل شدن جهان به دهکده واحد جهانی متمرکز است 

باا اختاراع   )و تمادن الکترونیاک   ( با اختراع چاپ آغاز شد)تمدن شفاهی، تمدن مکتوب : کگدتمدن بشری را در سه دوره تقسیم می
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و تاسایس  ( 1612) 1ملل متحاد  هایی در سطح جهانی از جمله؛ سازمانو در ادامه، تاسیس سازمان( رادیو توسط مارکونی شروع شد

، 2، سازمان بهداشات جهاانی  1، دیوان بین المللی دادگستری(1662) 9، سازمان تجارت جهانی2گات: های وابسته به آن مانگدسازمان

جامده »کتاب دو ،  (.1976 ،.و زروندی، ن. زروندی،   خگیفر،... )و  8، سازمان خواروبار و کشاورزی9فرهگگی، سازمان علمی 2جهانی

مطالاب آن  . ، رئیس شورای امگیت ملی آمریکا در دوران ریاسات جمهاوری کاارتر اسات    7زبیگگو برژیگسکی: تالیف« جامده جهانی»

 .(1976رحیم زاده، )نمونه جامع مدرنیسم باید به عهده بگیرد  درباره نقشی است که ایاالت متحده برای رهبری جهان و ارایه

 مفاهيم جهانی شدن -2

در متون علمی و ادبای بکاار    1691از دهه  Globalizmو  Glibalizing ،Globalizationشدن با اصطالحاتی، همهون واژه جهانی

؛ 6باه اعتقااد گیادنز   . رساید  1667بیش از هزار بار در سا  بار در سا  بکار رفته بود، به  21، که 1671این واژه از . گرفته شده است

ها، نامحسوس شوند و بتوان علت وقوع یک حادثاه  شدن یدگی عمیق شدن روابط اجتماعی در سطح وسیع به طوری که فاصلهجهانی

رتساون؛  راب(. 1976، همکااران خگیفار و  ؛ 1961، ندمت اللهیسفیری و ) ای کامال مجزا و دور جستجو کرددر یک محل را در مگطقه

 11لوکااس (. 1976رنجکاش،  )شدن صرفا یک روند عیگی گسترش ارتباطات نیست، بلکه به آگاهی و امید ذهگای اشااره دارد   جهانی

المللی شدن است که موجب افزایش وابستگی کشورهای جهان به یکادیگر  جریانی مستمر از مسیر تاریخ بین ، جهانی شدن،(2111)

شدن موجب شده که مشکل شاما، مشاکل ماا شاود     جهانی. استسیاسی، فرهگگی و به ویژه زیست محیطی شده از ابداد اقتصادی، 

، همکااران  خگیفر و )شان وابسته نیست وضدیتی که رفاه یک مرد یا یک زن عادی، فقط به عملکرد دولت ؛11لنوارد(. 1961زاهدی، )

1976.) 

المللی شدن، رشاد تباادالت   شدن به مدگای بینجهانی .دهدشدن ارایه میجهانیتدریف کلی از  2بیات مداصر با رجوع به اد 12شولت

به مدگای همگانی شدن و یکی . حذف موانع تجاری شدن به مدگای آزادسازی،جهانی. است المللی و وابستگی کشورها به یکدیگربین

ساختارهای مدرنیته بر دیان چیاره شاده و     ،درنیزه شدنبه مدگای م. هافرآیگد اشاعه کاال به مرد  سراسر دنیا از طریق رسانه، شدن

یا توسده ادغا  قلمروهاا در هام و تبادیل     ،(2111 ،19میکامی) زداییشدن به مدگای قلمروجهانی .کگدهای محلی را نابود میفرهگ 

، 11میللار وود )اسات  ای شیشهیا به عبارت دیگر ایجاد مرزهای ، (1961،  همکارتوکل نیا و ؛ 1976قاهری، )آن یک یک قلمرو واحد 

2117). 

، 12دالنتای )شدن به مثابه فرآیگد تاریخی اند و مدتقدند، جهانیشدن از استداره کمک گرفتهبرای تدریف جهانیبرخی از اندیشمگدان، 

؛ باه مثاباه یاک    (1662، 9؛ فریادمن 1666، 2؛ هاا  لیگاک  1987؛ درویشی، 1986، 1التوش)واره ؛ به مثابه یک پروژه یا طرح(2111

                                                           
1  - Organization of the United Nations 

2  - GATT 

3  - World Trade Organization 

4  - Justice 

5  - UNICEF 

6  - UNESCO 

7  - FAO 

8  - Brzezinski 

9  - Giddens 

10  - Lucas 

11  - Lyvard 

12  - Schulte 

13  - Mikami 

14  - Millar Wood 

15  - Dlanty 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

یاک  ؛ به مثاباه  (1666ها  لیگک، )های مشترک بشری ؛ به مثابه گسترش ارزش(2111، 2؛ دادز1971؛ نصری، 1971، 1نش)پدیده 

 (.1979، همکاار تاجیاک و  به نقال از  )است ( 1666، 9هلد)به مثابه گسترش فوق قلمروگرایی  و( 1971تاجیک، )فراگفتمان جدید 

، ایجااد  (باازار یکساان  )ایجاد یک اقتصاد در سطح جهانی به صاورت یکپارچاه    ؛شدن بر سه عگصر مشترک تاکید داردتداریف جهانی

 (.2117میللر وود، )های فراملی و مگشور سو  افزایش اطالعات و ارتباطات که ناشی از توسده تکگولوژی است دولت

 مبانی نظری جهانی شدن -3

 بداد . ایادئولوژی تابد؛ بدد تکگولوژی و اش عمدتا دو چهره مادی و ذهگی را بر میهای فکرییشهها و رجهانی شدن با توجه به ویژگی

شدن عبارتست از توسده و گسترش تکگولوژی ارتبای جمدی به ویژه تکگولوژی اطالعاات باه مگظاور تبااد  افکاار،      تکگولوژی جهانی

ای از بایدها و نبایدهای مرتبط با زندگی عملی جواماع انساانی اسات،    شدن مشتمل بر مجموعهایدئولوژی جهانیبدد . ها و باورهاایده

-های جاری روشن میآموزد و مواضع آنان را در برابر حوادث و پرسشها را به جوامع میها و آرمانکه از مگظر فرهگگی برخی ارزش

 (.1976رنجکش، )کگد و راهگمای عمل است 

 (هامراحل و نسل)سير تکاملی جهانی شدن  -4

کگد؛ مرحله او  آکادمیک و علمی بوده و ایگکاه آیاا اساساا    شدن اشاره میدیوید هلد به دو دوره بحث جهانی آنتونی گیدنز به نقل از

شادن عماری در   مرحلاه دو ؛ جهاانی   .ناماد شدن مای ین دسته را گیدنز ناباوران جهانیشدن وجود دارد یا نه؟ اای بگا  جهانیپدیده

در  .(1976، حسین زادگاان امیری و صالحی ) شدن ایجاد شده استین مرحله جگبش عظیم جهانیدر ا. داردسا   11الی  91حدود 

گران، ماورد بررسای و   بیگی، فرهگگی و تگوع کگشن را از چهار مگظر اقتصادی، جهانشدتوان جهانیمرحله ظهور جگبش جهانی، می

مرحلاه داخلای   . ی عمده تفکیاک کارد  مرحله سهتوان به شدن را میجهانی ؛ از این مگظر سیر تاریخیمگظر اقتصادی .تامل قرار داد

سازمان رقابت با کشورهای دیگار را در برناماه کااری    )المللی ، مرحله بین(اخل کشور متمرکز استهای سازمان در دی فدالیتکلیه)

-قلمرو فدالیت موسسه وسیع)مرحله چگد ملیتی  ،(آوردوب سازمانی خود به وجود میالملل در چارچده و واحد امور بینخود قرار دا

کگد و مگابع مورد نیاز خود را با حداقل هزیگه از سراسر جهان تاامین  تر شده و شدب آن در سطح جهان به صورت یکپارچه عمل می

رتاری ذاتای افاراد،    اعتقاد به ب) 8محوریکگد، خودشدن تجلی میر طرز تفکر در مسیر تاریخی جهانیبیگی؛ چهامگظر جهان (.کگدمی

شاوند و  های فرهگگی کشورهای دیگر به تدریج مطرح میتفاوت) 7، چگدمحوری(های کاری کشور مبداء وجود داردها و روشسیستم

با ) 11وجهان محوری( شودای آغاز میهای مگطقهگیریجهت ) 6محوری، مگطقه(کگگدی بیشتری میاز نظریات مدیران بومی استفاده

عاد    هگگی؛ چهار مرحله قابال تشاخیص اسات،   مگظر فر (.شودگیری میاتخاذ نگرش سیستمی از نظریات سازنده کل مجموعه بهره

، توجاه باه حساسایت فرهگگای ساایر کشاورها،       (عد  توجه به ترجیحات بومی کشاورها )های فرهگگی در تولید کاال توجه به تفاوت
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کگگده و تامین نیازهای مشتریان با حاداقل  مصرفدد به عوامل فرهگگی و در نهایت، فرهگ  توجهی مجبی افزایش رقابت در قیمت و

ها و طرف خارجی آنها به عگوان دو فدا  عماده  گران؛ در حالت او ؛ شرکتمگظر تگوع کگش .شودهزیگه مجددا مورد عگایت واقع می

در حالت دو ؛ دولت میزباان باه عگاوان فداا  و باازیگر ساومی        .کگگددر صحگه حضور دارند و شرایط مبادله را بین خود تگظیم می

در حالت سو ؛ دولت کشور مبداء به عگوان بازیگر چهاار  در عرصاه مبادلاه    . کگدمطرح شده و مقررات در شرایط مبادله دخالت می

ابراز وجود ... ( میان محیط زیست و مانگد، حا) نفوذ متدددی های ذیدر حالت چهار ؛ عالوه بر کگش گران قبلی، گروه. یابدورود می

 (.1961زاهدی، )کگگد می

 مراحل جهانی شدن  -5

در اروپاا اداماه داشات و شاامل رشاد       17تاا   12از اوایل قرن  ای،مرحله نطفه .کگدمرحله را بیان می 2شدن رابرتسون برای جهانی

-آغااز جهاانی   .و گسترش تقویم گریگاوری باود   محوری جهانطه کلیسای کاتولیک، نظریه خورشیداجتماعات ملی و گستردگی حی

محاور، رواباط رسامی     –در این مرحله گرایش شدید به  نظا  سیاسی دولت . ادامه یافت 16قرن  81تا دهه  17از نیمه قرن  شدن؛

شروع و  1781 از مرحله خیزش؛ .المللی و فراملی، تلقی فرد به عگوان شهروند و تاکید فراوان بر حقوق انسان و حقوق شهروندیبین

مرحلاه   .المللی و بشریتمرحله چهار مرجع اصلی مطرح هستگد؛ جوامع ملی، فرد، جامده بیندر این . ادامه یافت 21قرن  21تا دهه 

گیری جامده ملل و سازمان ملال متحاد، پدیاده جگا  جهاانی دو  و دوره      ای که در آن شاهد شکلمرحله: گیری جامده مللشکل

عاوارض بحرانای آن    21قارن   61آغاز و از اوایل دهه  1691از اواخر  التکلیفی؛بمرحله  .ظهور استدمار هستیمطوالنی جگ  سرد و 

 (.1976، همکارانخگیفر و )نمودار گردید 

 های جهانی شدننسل -6

پاردازان ایان نسال،    نظریه. شدن جایگاه پیدا کردها، بحث جهانیمیالدی در میان کالسیک 21و  16ها؛ بین سده نسل او  کالسیک

همه جوامع سرانجا  از مرحلاه   ؛1اگوست کگت .االجتماع موثر استتی شدن و علمشدن دو عامل؛ صگدفرآیگد جهانیدر ؛ سن سیمون

 .ترین مرحلاه تکامال بشار اسات    این مرحله پیشرفته. مرحله خداشگاسی و مابددالطبیده عبور کرده و به مرحله اثبات خواهگد رسید

تجددگرایی را عامال فزایگاده   جایگاه برجسته وی به دلیل ایگکه  ؛9مارکس. شی مرزهای فرهگگی و سیاسی استعلت فروپا ؛2دورکیم

در کالسایک  شگاساان  ، جامداه (1977گل محمادی،  )کگد داری میت و اشاره به شکل فزایگده سرمایهشدن نامیده اسفزایگده جهانی

این نسل بر حسب اولویتی کاه باه عوامال اقصاادی، اجتمااعی،       ؛دو نسل  .(1976، همکارامیری و صالحی )گیرند این گروه قرار می

تاکیاد بار   ) 1دانیل بل پردازان؛نظریه. است غالب فکری آنها چارچوب سگتی دورکیم. شوندبگدی میاند، دستهسیاسی و فرهگگی داده

 (تاکید بار سیاسات و فرهگا    ) 9والر اشتاین ؛(تاکید بر اجتماع ) 2؛ نیکالس لوهمان(مدیار قرار دادن فگاوری باجامده اطالعات محور 

ی هاا در ایان دوره نظریاه   ؛نسل ساو   .(1976قاهری، )هستگد  اندیشمگدان ننومارکسیستاین افراد  (.1977گل محمدی، ) هستگد

فرهگا   دانان و الملال، اقتصااد  گران رواباط باین  وهششگاسان، عالمان سیاسی، پژشگاسان، مرد مختلفی توسط دین پژوهان، جامده
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تاکیاد  ) ؛، گیادنز (مدرنتیه هایتاکید بر شرایط و ویژگی) ؛1دیوید هاروی؛ توانمی جملهآن  از. شد شدن مطرحژوهان در باب جهانیپ

 (.1977گل محمدی، )را نا  برد ( تاکید بر عگصر آگاهی)ن رابرتسون؛ رولو ، (به هم خوردن نظم سگتی فضا و زمان گرایی وبر تجدد

 جهانی شدنهای ویژگی -7

نزدیکی؛ در زمان کگونی نسابت باه هار زماان     . باشگدعامل؛ نزدیکی ، محل و نگرش مرتبط با یکدیگر می سهدر پدیده جهانی شدن 

ها و محل استقرار؛ محل استقرار شرکت. اند و مقررات بیشتری را باید رعایت کگگددیگری در گذشته کشورها به یکدیگر نزدیک شده

نگرش؛ در پدیده جهانی شدن کشاورها از  . ، ورای مرزهای بین المللی و ایجاد رقابت دائمی شده استهای آنهاتیکپارچه شدن فدالی

کگگد، در این نگرش از یک سو به دنیای خار  از مرزهای کشاور بایاد توجاه    دیدگاهی جدید به عملکردها در سطح جهانی توجه می

، فاریمن و  اساتونر )بیفزایید تا بتواند در سیستم جهاانی نقشای فداا  بار عهاده گیارد       های خود شود و از سوی دیگر باید بر توانایی

 .صوصیاتی را به دنبا  خواهد داشتاین عوامل، خ(. 2112 ،2گیلبرت

-، اقتصادی و فرهگگی افراد وارد مای (1971زمانی، )جهانی شدن، فرآیگدی چگد وجهی بوده که در قلمروهای سیاسی، سیستم مالی 

شاود  کگید بر شما تحمیل مییدگی ماهیتی متگاقض، که احساس نمی. این پدیده تدریجی بوده و ماهیت غیرتحمیلی دارد شود، البته

هاای اجتمااعی بای سارزمین     هایی جدید از فدالیات مدگا؛ اشاعه شکلاین . شودزدایی را باعث میاین شرایط قلمرو(. 1976قاهری، )

انساان و   ، کااال، د و شتاب اجتماعی فزایگده؛ باعث تسریع جریان گردش و حرکت سرمایهاین به هم پیوستگی اجتماعی؛ با رش. است

 (.1961توکل نیا و همکار، )اطالعات خواهد شد 

 (نحوه برخورد با جهانی شدن)رویکردهای جهانی شدن  - 

این پدیاده ماورد بررسای قارار     در این بخش از مقاله ابتدا رویکردهای مطرح در این حوزه و سپس نحوه تدامل و برخورد کشورها با 

 .رویکردهای نظریه جهانی شدن چهار نظریه مطرح استدرباره  .گرفته است

. ؛ جهانی شدن به مثابه تدریجی همراه با گسترش لیبارا  دموکراسای اسات   (2و فوکویاما 1، کوهن9هلد، مک گرو: )های لیبرا نظریه

جهانی در حا  وقوع بوده و سرانجا  آن گسترش هر چه بیشتر اقتصاد بازار این دگرگونی تدریجی در بگیاد روابط اجتماعی در عرصه 

ها به وجود جهانی شادن باه   ، این دسته از نظریه(6و تامپسون 7، کراسگر8، گیلپین9والتز: )های واقع گرانظریه .آزاد و دموکراسی است

، اماین؛  (11، والراشاتاین و هابرمااس  11امین: )جهانش شدنهای مارکسیستی و نقد بدد استثمارگرایانه نظریه .نگرندبه دیده تردید می

های موسو  به نظا  جهاانی اسات و هابرمااس؛    نمایگده مگتقدان شدید و انقالبی فراگردهای جهانی است، والراشتاین؛ نمایگده نظریه

: های جامداه شاگاختی  شنگر .دانکشداری و مارکسیسم کالسیک را به چالش میمیراث دار سگت مکتب فرانکفورت است که سرمایه
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؛ جهانی شدن به مثابه تحو  ماهیت روابط اجتماعی به این مدگا است که نظریه پردازان، جهاانی شادن را   (1گیدنز، رابرتسون و واتر)

-های گونااگون محساوب مای   های کالسیک میان دانشرا عصر پایان تفکیک آنو . جویگدهای اجتماعی میدر بطن و جوهره پدیده

 .(1961، ، قلی پور، باقری و ندافعزتپور)کگگد 

. کگگاد برخورد مای  ؛ تقلید کامل، انکار و تدامل سازندهدر برابر جهانی شدن به سه شیوهبا در لحاظ نمودن رویکردهای فوق، کشورها 

-کورکوراناه از خاط  های موجود در کشورهای دیگر را مالک قرار داده و نظا در این وضدیت، کشورها،  :(پذیرش انفدا )تقلید کامل 

عاد   )رویکرد نفی و انکار . کگدها و ساختارهای مدیریتی آنها پیروی کگگد، جهانی شدن به صورت یک تهدید عمل میها، شیوهمشی

در . کگاد و امکان استفاده از آن را به مثابه یک فرصت از کشورها، سالب مای   نگریستهیک تهدید  رااین رویکرد جهانی شدن  :(تدامل

کگش . نگریستای جهانی شدن را باید شبکه (:اثربخش)رویکرد تدامل سازنده . شودگاه، جهانی شدن، یک سویه پگداشته میاین دید

های جهانی اسات، بگاابراین جهاانی شادن یاک فرصات ارزناده اسات         های تدامل سازنده در شبکهو واکگش، فدل و انفدا  از ویژگی

 .(1979خانباشی، )

 ابعاد جهانی شدن  -9

و بیرونای  ( وریهای عملکردی در حوزه نیروی انسانی، مالی، سااختاری و بهاره  توجه به کلیه شاخص)شدن در دو بدد درونی  جهانی

با بررسی ادبیات جهانی . گیردمورد مطالده قرار می( اد، تکگولوژی، سیاست، فرهگ  توجه به ابداد جهانی شدن از جمله عرصه اقتص)

، 4، مویاوس 2117؛ میللار وود،  2111، 3؛ عااملی 2111، 2ترنار )  اناد بیرونی جهانی شدن اشااره نماوده  شدن، اغلب محققان به ابداد 

 . (2112؛ لیو، 2111

اولین بار در حوزه اقتصاد به صورت گسترده و فراگیر مورد توجه و تاکید محققان قرار گرفت، اما اماروزه  جهانی شدن، : اقتصادی بدد

جهاانی، سیاسات جهاانی،    اقتصاد جهانی، فرهگ  . های زندگانی بشر تسری یافته استسایر حوزههمگان مدترفگد که این مفهو  به 

 (.1979، همکاار تاجیاک و  )واژگانی هستگد که در دو دهه اخیر به کرات مورد استفاده صاحب نظران قرار گرفته است افکار جهانی، 

البته تفکیک کامل ابداد سیاسای از ابدااد اقتصاادی و    . شودتاثیرات سیاسی جهانی شدن در بحث حاکمیت مالحظه می: بدد سیاسی

ها، باورهاا  های عمیقی از تهدیدهای تهاجم و زوا  هگجارها، ارزشدر این بدد نگرانی: بدد فرهگگی .فرهگگی جامده امکان پذیر نیست

 (.1961پور عزت و همکاران، )و اعتقادات بومی و محلی وجود دارند 

 

 

 جهانی شدنمخالفان و موافقان  -11

المللی بر پایه مگافع به نظر آنان طراحی نظا  جدید بین. گویگدسازی به جای جهانی شدن سخن میاز جهانی جهانی شدن، مخالفان

هاای ملای و   هاای چگادملیتی و سارنگونی شارکت    ها، قدرت یاافتن شارکت  ها و کشورهای توسده یافته، نقض حاکمیت دولتقدرت
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 .دانگاد این افراد جهانی شدن را مگشاء تمامی مشکالت و مصائب کگونی جهان می. سازی استناپذیر جهانیپیامدهای گریزکوچک از 

 (.1971زمانی، ) شودگیری الز  میاز سوی دیگر این مساله مگجر به سرگردانی، سطحی نگری و عد  نتیجه

هاا بارای سافر، کاار و تحصایل،      شکستن انحصاار دولات   و از ایجاد فرصت برای فقرا برای. ایگها موافق جهانی شدن هستگد: موافقان

آنهاا  . گویگاد های جهانی شدن سخن مای تقسیم کار بین المللی، رقابت و امکان مقایسه شهروندان جهانی با یکدیگر به عگوان فرصت

بلکه سخن . مانگدمی 1راییگپذیرند و نه یکسره در دایره تگ  بومینه یکسره جهانی شدن  را می. دانگدجهانی شدن را تیغ دولبه می

 (.همان)کگد گویگد که موجبات سدادت و رفاه اقتصادی مرد  در سراسر جهان را ایجاد میمی  2گرایی محلیاز 

 پيامدهای جهانی شدن -11

در مجماوع  . اسات دهاد کاه ایان پدیاده دارای تااثیرات متفااوتی بار کشاورها و مارد  جهاان           جهانی شدن نشان می نتایجبررسی 

دستاوردهای این پدیده عمدتا نصیب کشورهای پیشرفته و کشورهای در حا  رشاد صاگدتی باه ویاژه کشاورهای آسایای شارقی و        

در درون کشاورها نیاز تااثیر آن بار هماه      . انداغلب کشورهای توسده نیافته از این دستاوردها محرو  مانده. جگوب شرقی شده است

مثبت آن نصیب اقشار مرفه شده است که دارای بیشترین دسترسی به بازار جهان، سرمایه  اقشار اجتماعی یکسان نبوده و بیشتر آثار

 .شودکه به برخی از پیامدهای مگفی و مثبت جهانی شدن اشاره می( همان)اند و تخصص بوده

بر اساس شواهد تاریخی سه مقطع اساسی مگجر به افزایش و . است 9از مدضالت بزرگ ناشی از جهانی شدن در قرن حاضر، اضطراب

تارس از طبیدات    ؛ تاا پایاان دوره کشااورزی   1اضطراب طبیدی :این سه مقطع عبارتگد از. گسترش کیفی و کمی اضطراب شده است

هاور صاگدت و ماشاین در    با ظ ؛2اضطراب صگدتی. مانگد، حوادث طبیدی؛ سیل، زلزله، طوفان؛ مگشاء ایجاد ریسک طبیدی بوده است

. شادن جاوهر انساان در فضاای کااری شاد      ر به از خودبیگانگی و گام زندگی بشر، ترس از عد  انطباق انسان با زندگی صگدتی مگج

در مورد فرهگ  دیجیتالی آن را مطرح نمود کاه ناشای از صاگدت    ( 2111)اصطالحی که دیوید ترنر  ؛(دیجیتالی) 9اضطراب مجازی

 (.1972عاملی، )باشد س حاصل از آن به دلیل عد  انطباق جهان مجازی با جهان واقدی میارتباطات است و تر

از دست رفتن مشاغل داخلی کشورها در دنیا و رشد نامتوازن اقتصاادی   د؛اشاره نموتوان به این موارد شدن میاز دیگر مدایب جهانی

-، بای (2111، 8میللار ) هازیست محیطی، افزایش نابرابری مشکالتکشی از کارگران کشورهای جهان سو ، افزایش در کشورها، بهره

روند )پیدایش مشکالت جهانی ؛ (شودثباتی در اطالعات که مگجر به کاهش کارآیی بازارهای مالی میبه علت بی)ی ثباتی سیستم مال

ملای فراتار رفتاه و باه مشاکالت      شدن موجب شده تا بسیاری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی، فرهگگی و سیاسی از مرزهای جهانی

المللای قاچااق و   های غیرقاانونی، بانادهای باین   ، تروریسم، رشد فدالیت(هامانگد آلودگی محیط زیست، بیماری. جهانی تبدیل شوند

؛ فرار مغزها از کشورهای در حا  توسده، در قلمرو سیاسی تهدید امگیتی بارای کشاورهای کوچاک، در عرصاه     (1971زمانی، )فساد 

هاای باومی و فرهگگای کشاورها، افازایش جار  و       از بین رفتن ویژگی که مگجر بهسازی یکسانتضدیف فرهگ  کشورها و  هگگی،فر
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؛ قاهری، 1961؛ زاهدی، 1961عیوضی، )های زیست محیطی جگایت در سطح جهان و بهره کشی از زنان و کودکان، افزایش آلودگی

 (.2111، 1رمیلل)ها صرفا اقتصادی نیستگد ، چالش(1976

، بهبود حمل و نقل و ارتباطاات  (1961زاهدی، )ظهور اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی  ؛نظران عبارتگد ازآن از مگظر صاحبمزایای 

ساپاری  های خود را برونفدالیت% 21 ،2117در سا   جگرا  موتورز. سپاری در کسب و کارها، برون(1976؛ قاهری، 1961زاهدی، )

 تریلیون دالری شاد  9و کسب سود  گذاریکگگدگان جدید با حداقل سرمایهو بدست آوردن مصرفاستخدا  کرد که مگجر به کاهش 

های المللی، ایجاد فرصتهای چگد ملیتی و بینیمت، سازمانحرکت به سمت تولیدات ارزان ق .(2116، 2، گودا  و تریتویاسیگبرگ)

  . (2111میللر، )است های متگوع هارتهای قابل توجه برای کارآفریگان با م

 جهانی شدن و فرهگ : بخش سو 

 های شکل گيری مطالعات فرهنگیزمينه -1

ی طیاف کامال   مطالداات فرهگگای باه مطالداه    . ای استای و گاه ضد رشتهای، ماوراء رشتهی بین رشتهمطالدات فرهگگی یک حوزه

-ها، نگارش ی زندگی، شامل اندیشهفرهگ  هم به عگوان شیوه. جامده متدهد استهای ارتباطی یک هگرها، اعتقادات، نهادها و روش

های فرهگگی شامل؛ اشاکا  هگرمگداناه، متاون،    ها، نهادها و ساختار قدرت و هم به عگوان مجموعه کاملی از شیوهها و شیوهها، زبان

 . (1962اللهیاری فومگی، )شود ها، مدماری، کاالهای تولید شده به صورت انبوه و غیره درک میسگت

است که در  ،9های مرد فرهگ ، مگاسب بخشی خاصی از فرهگ ، و شامل فرهگ  تودهشدن جهانیرسد که که اصطالح به نظر می 

؛ باا  هاا های اصلی و باارز هار فرهگگای، فرهگا  تاوده     یکی از جلوه. یابدمدگا می ،1در مقابل فرهگ  افراد فرهیخته و نخبگان جامده

نظران ارایه شده است که در ایان بخاش   تدددی با توجه به رویکردهای صاحبتداریف م. است سازیغرب و با هدف همگونمرکزیت 

فرهگ  عوا ، فرهگ  عامه مرد  در جوامع پیشاامدرن و پیشاصاگدتی اسات، و     دیدگاه مگتقدان؛ .شودبه چهار مورد آنها پرداخته می

داری را این فرهگ  توسط صگدت تولید شده که ثبات و تدوا  آن، بازتولیاد  نظاا  سارمایه   . باشدفرهگ  انبوه در جوامع صگدتی می

فرهگ  : نظریه ساختارگرایی. کگداین فرهگ  در جهت مگافع مردان و علیه مگافع زنان عمل می: دیدگاه فمیگیستی .کگدتضمین می

نظریه پست مدرن، فرهگ  عاماه، متضامن تحاوالت     .باشدمیعامه تدبیری از ساختارهای اجتماعی و ذهگی است که غیرقابل تغییر 

، افضال طوسای  ناوذری و  ) داردها بوده که تمایز بین تخیل و واقدیت را از میاان برمای  بگیادین و اساسی اجتماعی در گسرش رسانه

1976.) 

، باعاث  فرهگگی ناشی از جهاانی شادن   -مرد  در هر اجتماعی در برابر مشکالت هگجاری  تودهفرهگ  حاکم بر مرتون مدتقد است 

های اجتماع، رفتار و پگدار خویش را باا آن  برخی از افراد با درک مدیارها و ارش ؛2همگوایی .کگگدبه چهار شیوه عمل می شود آنهامی

-های غیرمدماو  مانگاد، گاروه   اما برای این هماهگگی از روش شوند،با مدیارهای جدید هماهگ  می ؛9نوآوری. کگگدآن هماهگ  می
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-افرادی که طبق عادت به مدیارهای جدید عمل کرده اما اعتقادی به آنها ندارند، دربااره  ؛1گراییمگاسک. کگگدهای فشار استفاده می

گیاری باه زنادگی    برخورد نموده و با گوشه تفاوتیبا بیکه افرادی  ؛2گیریانزوا و گوشه. کگگداش فکر نکرده و چرایی نیز مطرح نمی

های بر باد رفته هستگد و نه روشی جدید برای رسیدن باه هگجارهاای موجاود    این افراد نه به فکر ارزش. دهگدزورمره خود ادامه می

. گیرناد ن گروه قرار مای اغلب افراد جامده در ای مدتقد است،مرتون . لذا دائما در حا  طغیان هستگد. برای ارتقاء جامده در نظر دارند

 .(1979، آبادیدشتی رحمتودادی و )

 های فرهنگی در برابر جهانی شدنواکنش -2

شدن چه تاثیری بر همگرایی و ادغا  اجتماعی اقوا   و هویت ملی جهانی شود؟گرایی فرهگگی میآیا جهانی شدن سبب خاص: سوا 

  .اشاره نمود توان به سه نوع واکگشدر پاسخ به سواالت فوق می دارد؟

،  1سگتوس)های چگد ملیتی، فقط یک روش قابل قبو  وجود داد بکارگیری در شرکت ؛ -همگونی فرهگگییا  –  9همگرایی فرهگگی

گذارند های خود را کگار میها، ویژگیفرهگ . گیر شدن تجدد و یا فرهگ  و تمدن غربی نمود یافته استدر تسلط و جهان( 2119، 

 .(1976قاهری، ) افتد در این وضدیت انفدا  و استحاله فرهگگی اتفاق می. (1976همکار، امیری و صالحی )

-خااص ( 2119ساگتوس،  )همکاری افراد با یکدیگر که مبتگی بر مطالداات هافساتد    ؛-گرایی فرهگگیخاصیا  –  2واگرایی فرهگگی

است که مدموال در قالب توسال باه عگاصار هویات بخشای      ای پرتگش همراه در اغلب موارد با مقاومت و حتی مقابله گرایی فرهگگی؛

های فرهگگی و هاویتی را تقویات و   شدن در عین حا  تفاوتبه عبارت دیگر، فرآیگد جهانی. بدیازبانی، دیگی، قومی و نژادی نمود می

 .(1976؛ قاهری، 1976امیری و همکار، صالحی )کگد احیاء می

شدن و گسترش مرزهاای ارتباطااتی   وجود تدصبات فرهگگی در جهانی: -: تحو  فرهگگی یا آمیزش و –  9همگرایی واگرای فرهگگی

در این واکگش، مقابله یا تسلیم صاورت  . شودغیردفاعی توصیف میاویگی همهون پیوند، تحولی با عگ این واکگش،. (2119سگتوس، )

امیاری و  صاالحی  )شاود  اشکا  فرهگگای ترکیبای تاکیاد مای    و ستد بین فرهگگی و آمیزش فرهگگی، بر ایجاد  گیرد، بلکه با دادنمی

  .(2111نجارزاده، ؛ 1976همکار، 

 .شودخالصه می  7و امپریالیسم فرهگگی  8گرایی فرهگگیکثرتتوان گفت همه این برخوردها در دو مساله؛ می

-گرایی در قالبکثرت. حقیقت نزد اوست ا کگد تما تواند ادعهیچ فرد یا گروهی نمین این نکته است، ممتض؛ گرایی فرهگگیکثرت

گروههای قومی انواع ها و رسو  اجتماعی مختلف در درون شگاسایی شیوه)های فلسفی، سیاسی، حقوقی، ارزشی، دیگی و فرهگگی 

. یدآیکدیگر، غایت اخالقی مطلوب به شمار می ای متکثر و تحمل و تساهل در مورد آداب و رسو گوناگون که زیستن در جامده

ده و اجتماع، حق انجا  دادن ها در حفظ زبان خود در متن خانواشود که حق اقلیتگرایی فرهگگی در یک جامده باعث میکثرت

یابد بروز می( دیگی، سازماندهی روابط خانوادگی و رسو  اجتماعی افراد در نهایت امیگت روانی به رسمیت شگاخته شود مراسم

غلبه فرهگ  جهانی بر همه تاکید ، ؛ بر مبگای نظریه والراشتاین(هایا ذوب شدن فرهگ : )سم فرهگگیامپریالی (.1976رحیم زاده، )

 (.1976عاملی، )ها است کشورها و حاکمیت یک فرهگ  بر دیگر فرهگ 
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 های فرهنگیجهانی شدن و هویت -3

 .سات فرامادرن و هویات محلای قابال بررسای ا     های فرهگگی، از طریق هویت ملای،  شدن بر هویتر جهانیمدتقد است که تاثی 1ها 

در نتیجه برخی عوامال در تضادیف آن نقاش دارناد؛ وابساتگی متقابال و        .های ملی، ابدی نیستگدهویت جهانی شدن و هویت ملی؛

 کگد، گشایش بازارهای جدید و آغاز مهااجرت گساترده نیاروی کاار در ساطح     ی بین المللی که کشورها را به هم نزدیک میفزایگده

شادن و  جهاانی  .ها، اکگون قادر باه کگتار  آنهاا نیساتگد    این عوامل مگجر به ارایه محصوالت فرهگگی شده در حالی که دولت. جهان

های فرهگگی قوی درهام شکساته شاده و عگاصار     های متقابل، هویتشدن و وابستگیامدرن جهانی؛ با فرآیگدهای جهانیفرهگ  فر

بگا باه   شدن و هویت ملی؛جهانی .، و همهگین تگوع مدها سراسر جهان را فراگرفته است(پاره پارهرهگ ؛ ف رهاستدا)تکه فرهگگی تکه

ها، خاود را در مدارض   امکان سخن گفتن را برای مرد  فراهم آورد، هر گاه این گروه، جایگاه یا فضایی الز  دارد که نظر ها ، قومیت

-نشیگی کرده و در این لحظه است که قومیات دفاع به قلمروی امن خود عقب برایگیر فرامدرن ببیگگد، تهدید شدید نیروهای جهان

 (.1962اللهیاری فومگی، )شوند های ملی خطرناک میهای محلی به اندازه قومیت

 مکاتب فلسفی درباره جهانی شدن و فرهنگ -4

ده باا  هاای مطارح شا   اساسی و دیادگاه  هایبیگینیاز به یک درک بگیادی از جهان شدن و فرهگ ه و تحلیل از جهانییهر گونه تجز

از مزایاای تگاوع پاارادایم،    . بارد ها بهاره مای  بگابراین هر پارادایم از سایر پارادایم. شدن و فرهگ  داردتوجه به ماهیت و نقش جهانی

پیهیده است د واقدیت بیش از ح: های ارزشمگدی دارد، ایگکهاین مثا  درس. دانشمگد نابیگا است 9داستان توصیف یک فیل توسط 

شود؛ هر چگد ممکن است انسان درک درستی از یک جگبه واقدیت داشته باشد، اما به هماه آن درک  و توسط انسان ناقص درک می

-عیگای  -شدن و فرهگ  را بر مبگای دو عامل تغییرات اجتمااعی و ذهگای گرایای   مکاتب مختلف فلسفی رابطه جهانی. کگدپیدا نمی

، کگگاد گرایای و تفسایرگرایی را مدرفای مای    گرایی رادیکاا ، عمال  ساختارگرایی رادیکا ، انسان: ر پارادایمه نموده و چهاگرایی طبق

 .(2116،  2اردالن) شود، مشاهده می1شمارههای فوق را در جدو  پارادایم
 های جهانی شدن فرهنگیپارادایم(: 1)جدول 

 

 
 9عیگی

 

  تغییرات شدید اجتماعی

 
 1ذهگی

 

 گرایی رادیکالانسان رادیکال گراییساختار

 تفسيرگرایی گراییعمل

 مقررات جامده شگاسی

این دیدگاه ماتریالیستی از جهان طبیدای و اجتمااع   . استکگد که واقدیت عیگی و ملموس فرض می ؛2گرایی رادیکا پارادایم ساختار

، در مفهو  ساختار وجود دارد و نه بخشی از مفهو  یا واقدیتمفهو  تمامیت وجود  .رد و دارای چهار مفهو  اساسی استگیریشه می

در مفهو  تگاقض وجود دارد و تاکید بر وجود  روابط متفااوت و متگااقض اجتمااعی اسات کاه       .و تاکید بر روابط اجتماعی است دارد

گرایای  پارادایم انسان .است... صادی و های سیاسی، اقتدر مفهو  بحران وجود دارد و تاکید بر بحران. تواند مگجر به فروپاشی شودمی
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دغدغاه اصالی آن یاافتن راهای اسات کاه       . شودها میدر این پارادایم، تاکید زیادی بر آگاهی بیشتر انسان از طریق رسانه؛ 1رادیکا 

شدن باید ن جهانیبگابرای. ن یک کل درک کگدهای موجود اجتماعی آزاد کگد و همه چیز را به عگواانسان بتواند خود را از محدودیت

جامده دارای موجودیت و اهداف خااص  : 2ییگراپارادایم عمل .المللی مدیریت شکل بگیردهای بینهای قدرتمگد رسانهتوسط شرکت

عقالیای از اماور    این پارادایم به دنبا  ارایه دالیال و توضایحات مگطقای و   . های علمی را ایجاد نموداین فرض، نظریه. و مدیگی است

همهگین برای بیاان اهمیات درک نظام، تدااد  و ثباات در جامداه و بااور مهگدسای اجتمااعی، از          . شگاسی استاجتماعی و جامده

ساازی و درک  هاای بیولاوژیکی جهات ماد     اساس این پارادایم، عقالنیت، بکاارگیری شاباهت  . شودمگد میاصالحات اجتماعی بهره

د و فضااهای مجاازی   شدن از طریق بازارهاای آزا جهانیگی بوده و ذهبگابراین اهداف . گرایی استق اثباتهای اجتماعی از طریپدیده

شاود،  ای از مفروضات است که مدانی آن به اشتراک گذاشته میهای اجتماعی، شبکهواقدیت: 9پارادایم تفسیرگرایی. تپذیر اسامکان

های فرهگگای باه   در این پارادایم، پدیده. ورود یافت عمق آگاهی انسان و ذهگیت اوهای اجتماعی باید در بگابراین برای درک واقدیت

جریان فرهگگی جهاانی شادن را باه ایان      2این پارادایم، . شودمی ، تجربیات درونی دیده(بیرونی)های خارجی عگوان مظاهر یا جلوه

اشاره به چشم انداز افاراد باه   ؛ (نژادی)  1گستره قومی (:ست؛ نشان دهگده ساختار ذهگی پارادایم اScapesواژه )کگد ترتیب ذکر می

های الکترونیکی بارای تولیاد   ؛ قابلیت2گستره رسانه.دارد... تغییرات جهانی مانگد گردشگران، مهاجران، پگاهگدگان، سیاست مداران و 

. هاای باین المللای   از جمله، ایجااد شارکت  های جهانی اشاره به پیکره بگدی؛ : 9گستره تکگولوژی. و انتشار اطالعات در سطح جهانی

 ؛ مقابله ایدئولوژی ملی و دولتای 7گستره ایدئولوژیو  های جدید سرمایه جهانی بازار ارز، مبادالت سها ؛ اشاره به ویژگی8گستره مالی

 (.2116اردالن، ) دولتی

 گيریبحث و نتيجه

فرهگا    .تاثیرگذاری و تاثیر پذیری تدریجی برخوردار اسات ها، باورها و عقاید یک جامده است که از قابلیت فرهگ ، مجموعه ارزش

هاای هویات   بگابراین به هر میزان پایاه . رودوقتی هم شکل گرفت، سریدا از بین نمی .گیردیک جامده به طور آنی و دفدتا شکل نمی

 .پذیری آن جامده کمتر خواهد بوداثیرتر باشد، تفرهگگی در جامده مستحکم

هماه تدااریف   . تشادن اسا  ی جهانیگذار بر آن در قرن حاضر، ظهور پدیدههگ  اجتماعی، یکی از عوامل تاثیربا توجه به اهمیت فر

ای چالش برانگیز است که ابداد گوناگون آن قلمرو بسیاری از مفاهیم اجتماعی سگتی مانگد؛ نظم، قادرت،  شدن نشان از پدیدهجهانی

در این شارایط؛  . ا در نوردیده و زمیگه را برای بازتفسیر آنها فراهم ساخته استامگیت، دولت، مشروعیت فرهگگی، حاکمیت و هویت ر

یدگی جهانی که از سویی بسیار کوچک و یکپارچه شده و از ساوی دیگار   . شدن افزایش وابستگی متقابل کشورها استمفهو  جهانی

 .گذارداش تاثیر میر سایر اجزای متشکلهکه هر گونه کم و زیادی در هر یک از اجزاء آن ب. شودبسیار بزرگ و متگوع می
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هاای اقتصاادی،   ی اطالعات و مهاجرت افراد در سراسار جهاان موجاب انتقاا  بحاران     وقفهانتقا  سریع و آسان سرمایه و جریان بی

جغرافیایی نیاز  ی های تولیدی در نقای پراکگدهانجا  فدالیت .شودسیاسی و حتی فرهگگی و اجتماعی از کشوری به سایر کشورها می

پرسش اساسای ایان اسات کاه     . شدن، سرنوشت محتو  آیگده بشریت استبگابراین جهانی. افزایدبر وابستگی کشورها یه یکدیگر می

ی عقالنای و  شدن بهره گرفت و با تهدیدهای ناشی از ایان روناد مواجهاه   و امکانات برآمده از روند جهانی هاتوان از فرصتچگونه می

 .تحساب شده داش

نگری آیا کل شدن چیست؟ها از جهانیبرداشتشدن، به نکته مهمی باید توجه نمود، ایگکه ها و تهدیدات جهانیبرای شگاخت فرصت

رن  و جهان یک مجموعه واحد شاده، فرآیگادی کاه حاوادث در بخشای از      این برداشت، مرزهای جغرافیایی کممورد نظر است؟ در 

سازی که باه عگاوان یاک    وجه است؟ برداشت مارکسیستی جهانیآیا هژمونیک مورد ت .گذاردجوامع میجهان، پیامدهایی را بر سایر 

اسات؟  آیا واقع گرایی کاانون توجاه قارار گرفتاه     ؟ داند که همه چیز را مدیریت کگدبرنامه از پیش تدیین شد، با یک فاعل، قادر می

 .کگگدهای محلی، اعتبار خود را حفظ میدر حالی که دولتشدن در این دیدگاه، گسترش روزافزون ارتباطات است جهانی

و  هژماونی فرهگگای  ، فرهگگای  مسایلشدن که مورد بررسی مقاله است؛ از تهدیدات عمده جهانیهای فوق، یکی با توجه به برداشت

. تاکیاد بار یکساانی فرهگگای باا الهاا  از دهکاده جهاانی دارد        )نه یاگراتوان نگرشی جهان، میمورددر این . باشدمی استحاله هویتی

پارادیم تضاد فرهگگای  )نه یاگراو یا محلی( برودمرزهای ملی، قومی و محلی از میان  همهفرهگ  یک پدیده جهانشمو  است که باید 

ایگکه این تهدید به فرصت تبادیل  برای . داشت( های محلی و قومی خواهیم بوداست که با تضدیف دولت و ملت شاهد تقویت هویت

ها را مهگدسی فرهگگای  مجموع این فدالیت. ریزی پیدا کگدشود، باید ابتدا نقای ضدف و قوت فرهگ  شگاسایی شود، تا قابلیت برنامه

هویت بخشای  شدن، بستگی زیادی به غگای فرهگ  بومی و میزان اثرگذاری آن در نوع واکگش فرهگگی در مقابل جهانیزیرا؛  ،نامگد

جاویی در مقابال   ی از انفدا  مطلق گرفتاه تاا ساتیزه   ابه افراد و سایر شرایط اجتماعی، فرهگگی و اقتصادی دارد و در طیف گسترده

شدن محل تباد  ه عگوان فرصت بگگریم؛ عرصه جهانیشدن در حوزه فرهگ  باگر به پدیده جهانی .یابدشدن فرهگ  بروز میجهانی

ضمن حفظ هویت فرهگگی، تداالی فرهگگای نیاز رخ     ها، روابط فرهگگی تقویت شده وجوامع است که با نزدیک شدن ملت ،فرهگگی

 .شدن استآگاهانه و مدبرانه در مسیر جهانیحفظ هویت فرهگگی در گروی تالش ما در زمیگه آگاهی بیشتر گا  برداشتن . دهد

 پيشنهادات 

ی پایدار انجاا  شاود   شدن باید با هدف همخوانی با هگجارهای توسدهیریت بر فرآیگد جهانیشدن؛ مدجهانی ضرورت مدیریت فرآیگد

 .مگد گردندی کشورهای جهان از نتایج آن بهرهتا کلیه

مهار کردن فقر مسانولیت مشاترک هماه     .ی پایدار استهای توسدهحقق هدف؛ فقر ماندی اساسی در تکگی فقر از سطح جهانریشه

برای هماه  شدن در نتیجه با این نگرش، جهانی. باید مسنولیت بیشتری را بپذیرند و آنهایی که امکانات بیشتری دارند. کشورها است

 .کشورها مگفدت خواهد داشت

هوا، خاک، صوت و دما مداخله کگاد، باه   دگی آب، نسان در طبیدت و عگاصر اساسی آن یهر گاه ا ؛های طبیدتمگدیاحترا  به قانون

کشورها موظاف  . یست محیطی نیز افزایش یافته استهای زشدن، آلوگیامروز با جهانی. وارد نموده است طریقی به توازن آن خدشه

 .ع طبیدی و محیط زیست خود بپردازندهستگد، روند تخریب را مدکوس کرده و به بازسازی و محافظت از مگاب
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 جزیه و تحلیل فرهگگی است کاه شاامل؛  بهترین نقطه شروع اقدامات الز  برای تغییر فرهگگی، ت ؛برای تغییرات فرهگگیریزی برنامه

ارزیابی شکاف موجود باین آن  ، فدلی در برابر آنهه که مطلوب است مقایسه  بین فرهگ ، بررسی فرهگ  برای ارزیابی فرهگ  فدلی

هایی که در فرهگ  جدید بایاد اشااعه داده شاوند، تدیاین و     ارزش، گی نیاز به تغییر دارنددو به مگظور تدیین ایگکه چه عگاصر فرهگ

 .تدیین شوندهای فرهگگی نامگاسب و غیرضروری ابداد و ارزشو  مشخص گردند
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