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Abstract 
 

Globalization is a concept which is used to describe a series of fundamental 
interrelated changes at the global level. This phenomenon, on the one hand, 
has led to the compression and getting close of different areas of human life and 
the collapse of previous boundaries in all domains, and followed by the 
influence of different political, economic and cultural sections on each other in 
the global arena, on the other hand. Today, becaause of the revolution in 
information and communication technology, the effects of globalization in the 
cultural sector, especially in developing countries, have become more evident, 
so tht  It has led to the formation of a consumerist, individualist and selective 
culture at the global level.  This new culture, in turn, has affected other areas, 
including politics and economics, and their confluence, economic policy of 
governments.  Accordingly,  the  purpose  of  this  paper  is  to  attempt  to 
understand these cultural developments and its implications for the economic 
policy of the governments, especially in developing countries. The main 
question  of the  research is,  what  is  the relationship between  the  cultural 
transformation caused by the globalization and economic policy of the 
governments in developing countries? In response to this question, the 
hypothesis is that the cultural transformation resulting from globalization by 
bringing up new demands and requirements, would lead the economic policy of 
the state towards market-oriented and extrovert economics patterns, in order 
Coordination with those developments and responding to new demands and 
requirements.  This  pattern  is  export  oriented  strategy     for  developing 
countries.  In this paper, the method of research is descriptive-analytic and the 
library method has been used for collecting data. 
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 چكيده0
ي مرتبط به هم در سطح جهاني اساس تحوالت رشته يک توصيف براي كه است مفهومي شدنجهاني

 مختلف هايعرصه شدن نزديک و فشردگيهم به باعث طرف، يک از پديده، اين. رودمي كاربه
 تأثيرگذاري ديگر، طرف از و شده هاحوزه همه در پيشين مرزهاي فروپاشي وآنها انس زندگي
. است داشته دنبال ني بهعرصه جها در يكديگر بر را فرهنگي و اقتصادي سياسي، مختلف هاي بخش

 ويژهبه فرهنگي بخش در شدن جهاني تاثيرات ارتباطات، و اطالعات فناوري انقالب تأثيرتحت امروزه
 يک گيريشكل به منجر كه ايگونهبه استيافته بيشتري نمود توسعه حال در كشورهاي در
 نوبهبه جديد، فرهنگ اين. استهشد جهاني سطح در «گرگزينش و فردگرايانه مصرفي فرهنگ»

دولت اقتصادي سياستگذاري يعنيآنها  تالقي حوزه و اقتصاد و سياست جمله از هاعرصه ساير خود،
 تحوالت اين فهم جهت در تالش مقاله اين هدف اساس، اين بر. است داده قرار تأثيرتحت نيز را ها

 توسعه حال در كشورهاي در ويژه هلت بدو اقتصادي سياستگذاري براي آن پيامدهاي و فرهنگي
 و شدنجهاني از ناشي فرهنگي تحوالت بين نسبتي چه كه است اين پژوهش اصلي سئوال. است

 اين پرسش، اين به پاسخ در دارد؟ وجود توسعهحال در كشورهاي در دولت اقتصادي سياستگذاري
طرح مطالبات و نيازهاي جديد، با  شدن،جهاني از ناشي فرهنگي تحوالت كه دشومي مطرح فرضيه

 آن با هماهنگي منظور به گرايانه،برون و بازارمحور الگوهاي سمت سياستگذاري اقتصادي دولت را به
حالدر كشورهاي براي الگو اين. است داده سوق جديد، نيازهاي و مطالبات به پاسخ و تحوالت

تحليلي بوده و براي -روش پژوهش توصيفي مقاله، اين در. باشدمي صادرات توسعه راهبرد توسعه
 .است شده استفاده ايكتابخانه روش از هاگردآوري داده
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 مقدمه

ي حت وي دانشگاه وي اسيس اتيادب ازي ريناپذييجدا بخش به «يجهان» واژه امروزه
-فرهنگ ،يجهان اقتصاد همچوني واژگان روزه،همه است. شده ليتبد روزمرهي تگوهاگف

 گوشهاي متنوع به طرق مختلف و از تريبون بهي و... جهانيافكارعمومجهاني، 
ي دهندهنشان ،يجهان هيزاو از موضوعات و مسائل به كردننگاه به شيگرا نيا د.نرس يم

 شامل هم رات،ييتغ نيا .است انساني زندگي هعرص در گستردهي راتييتغي ريگشكل
 جوامعي فرهنگ وي اسيس ،فناورانه ،ياقتصاد سطوح دري كيالكتيد وي نيعي هايدگرگون

ک در و راتييتغ نيا به «يآگاه» شامل هم و هاستآن شدن فشرده هم بهي راستا در
 از نينوي ارتباطي ارهاابز ريتأث تحت افراد راستا، نيا دراست. « كل»جهان به مثابه يک 

 و هافرهنگ با و پرداخته تفكر به هاآن به راجع گشته، مطلع جهان سراسري دادهايرو
ي ريگشكل به منجر روند، نيا شوند.يم آشنا گريد جوامع دري زندگ مختلفي هاوهيش
 اساس، نيا بر شود. يمي جهان سطح در «گرنشيگز و انهيفردگراي مصرف فرهنگ» کي

 تصور اي) است مشترک هاانساني تمام نيب كهيي هنجارها و اصول بايي آشنا ضمن افراد
 اخذ گوناگون جوامع از را شيخو پسند موردي زندگي الگوها است(، مشترک كه شوديم
 وي زندگ به افراد نگرش نوع دري اساسي رييتغي ريگشكل شاهد نيبنابرا كنند.يم

 و حقوق ازي برخوردار ضمن افراد نگرش، نيا رد م.يهست هاآن مطالبات و هاخواسته
-به وي زندگي وهيش خواهنديم نند،يبيم مشترک هانانساي تمام نيب كهيي هنجارها

 كهي اجامعه توسط كهنيا نه كنند، انتخاب خود را شيخوي مصرف خدمات و كاالها ژهيو
 وجود لزممست ،يامر نيچن تحقق شود. ليتحم هاآن بر كننديمي زندگ آن در

 ،يبشر مشترکي هنجارها و حقوق شناختن تيرسم به ضمن كه استي ساختار
 عملي آزاد و افرادي انتخابي هانهيگز شيافزاي برا الزمي اقتصاد وي نيعي هانهيزم
  سازد. فراهم را هاآن

 و اقتصاد عرصه دري دگرگون بهفناوري  توسعه شدن،يجهان نديفرآ در واقع، در 
 لذا (.73 :1463 ونسن،ي)است شوديم داده ونديپ فرهنگ و استيس حوزه در راتييتغ
 ريتأث تحت زين را استيس و اقتصاد جمله ازي زندگي هاحوزه ريسا ،يفرهنگ راتييتغ

 بهتر، عبارت به اي «دولت» است،يس و اقتصاد عرصه دوي تالق محل دهد.يم قرار
 عرصه هم وي داخل عرصه هم نشديجهان است. دولتي اقتصادي هاياستگذاريس

 از است. داده قرار ريتأث تحت را دولتي اقتصادي هاياستگذاريس خصوص دري خارج
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ي خواهانهيآزاد و انهيفردگرا انه،يگرامصرفي ازهاين و هاخواسته مطالبات، طرف، کي
 و ستندينيي گوپاسخ به قادر گرادروني هااستيس كه شونديم مطرح داخل دري ديجد

 وي بشر حقوقي هنجارها و نيمواز تحقق نهيزم دري جهان توقعات گر،يد طرف از
  اند.داده قرار فشار تحت خارج از را هادولت ،ياقتصاد وي فرهنگ تعامالت گسترش

 عامل عنوان به كه ميهست مواجه «يجهان تيمرجع» نام بهي امسئله با راستا، نيا در 
ي جهان تيمرجع به توانيم مورد نيا در كند.يم عمل محدودكننده و كنندهليتحم
 و فرهنگ حوزه در تنوع است،يس حوزه دري دموكراس اقتصاد، حوزه در آزاد بازار

 ازي ريتصاوي كنندهارائه ت،يمرجع كرد. اشاره اجتماع حوزه دريي گراكثرت تيمرجع
 زانيم (.400 :1467 د،ي)وح شونديم واقعي استگذاريسي مبنا كه است تيواقع
 )كسبي افكارعموم و هاگروه افراد، تيرضا جلب در هااستيس تيموفق عدم اي تيموفق
 واقع، در دارد.ي بستگ ريتصاو نيا با هاآني خوانهم وي هماهنگ به (،ياسيس تيحما

 باي محل وي فردي هاتجربه ساختن مرتبط ،ياستگذاريسي اساس ملزومات ازي كي
ي استگذاريس نتوانند هادولت اگر ،يتيوضع نيچن در است. تريجهاني دستوركار

ي هااستيسي ريگيپ و بشر حقوق تي)رعا شدنيجهان نديفرآ با را شيخوي اقتصاد
 تيمشروع عدم آن، تبع به ويي پاسخگو بحران دچار سازند، هماهنگ گرا(بروني اقتصاد

  شد. خواهندي خارج وي داخل عرصه در شانيهااستيس
-توسعهي كشورها در رفاهدولتي ريگشكل به گرادروني اقتصادي راستگذايس روش 

 مقوله باي اقتصادي استگذاريس توسعه، حال دري كشورها در .ه استديگرد منجر افتهي
 در و توسعهي راستا در دولتي اقتصادي استگذاريسي عني است؛خورده ونديپ توسعه
 گرا،درون روش در برنامه نيا (.1434 نژاد،ي)مصل است كشور توسعه برنامه همان واقع،

يي خودكفا وي داخل بازار بر تمركز و انهيگرادروني نگاه با «وارداتي نيگزيجا» استيس
 در دولتي اقتصادي استگذاريس بحران و شدنيجهان نديفرآ ريتأث بود.ي اقتصاد

ي ستيرالبيلهاي نواستيس و هاروش ها،شهياند ظهور به منجر افتهي توسعهي كشورها
 در ها،شهياند نيا مروجي المللنيبي نهادها گاهيجا و نقش تيتقو زين و بازارمحور

ي ريگيپ ،يطيشرا نيچن در كه رسديم نظر به شد. شدنيجهان نديفرآ باي هماهنگ
 و تجارت توسعه بر تمركز و بازارمحور و انهيگرابروني نگاه با «صادرات توسعه» استيس

-حقوقي هنجارها تيرعا مستلزم خود كه خارج، جهان باي اداقتص ارتباطات گسترش

 ازي مناسب پاسخ بتواند واردات،ي نيگزيجا استيسي جا به شود،يم زين مشترکي بشر
 باشد. شدنيجهان نديفرآ با شتريب هرچهي هماهنگي برا توسعهدرحالي كشورهاي سو
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 ،يفرهنگ تحوالت با مفهوم نيا انيم ارتباط سپس، و شدنيجهان مفهوم ابتدا ادامه، در
ي بررس مورد توسعهحال دري كشورها دري اقتصادي استگذاريس و دولت بشر، حقوق

      خواهدگرفت. قرار
در حوزه پيشينه پژوهش نويسندگان مختلفي به بررسي هريک از ابعاد اين مقاله  

 کيالكتيد يبررس «ها فرهنگ و شدن يجهان نسبت» مقاله در آركراند.  پرداخته
 مورد را فرهنگ و شدن يجهان ميمفاه ابتدا سندهينو .پردازد يم فرهنگ و شدن يجهان
 مطالعات در «يفرهنگ چرخش» يبررسبه  سپس و دهد يم قرار يبررس و فيتعر

 و مهم مولفه مستقلطور  تنها به نه فرهنگ كه دهد يم نشان و پردازد يم شدن يجهان
 شدن يجهان ياسيس و ياقتصاد ابعاد بلكه ،است شدن يجهان نديفرآ در اي كننده نييتع
 مقاله در يديحم يمصطف .است يبررس قابل شده يفرهنگ نهيزم نيا در ينوع به  زين

 حوزه سه در را شدن يجهان ريتاث «توسعه حال در يكشورها بر شدن يجهان ريتاث»
 يرسب با او .كند يم يبررس يفرهنگ حوزه و يآموزش يها ستميس تجارت، و اقتصاد

 خواسته توسعه حال در يكشورها كه دهد يم نشان شدن يجهان يمنف و مثبت راتيتاث
 با مذكور يها حوزه در را خود يها استيس ديبا و هستند نديفرآ نيا از رمتاث ناخواسته اي

 و شدن يجهان» مقاله در پيتر و اوكافر .ببرند شيپ به شدن يجهانبه پديده  توجه
 يا گسترده راتيتاث شدن يجهان معتقدند «سوم جهان يهاكشور ياجتماع يبند صورت

 اساس بر نكهيا از فارغ .است گذاشته توسعه حال در يكشورها ياجتماع  بندي صورت بر
 منطقه کي به محدود گريد ،شود يابيارز يمنف اي مثبت راتيتاث نيا لگريتحل انداز چشم
 نيا .است گذاشته ريتاث وسعهت حال در يكشورها بر يا جانبه همهطور  به و ستين خاص

 ريمس به مستقلطور  به نتوانند سوم جهان يكشورها كه است شده موجب راتيتاث
 .بپردازند خود توسعه

 يبررس به «شدن يجهان بافت در گسترده ارتباطات و ييفردگرا» مقاله در داسكالو 
 معتقد سندهينو .پردازد يم شدن يجهان و يولوژايدئ کي عنوان به و ييفردگرا نيب رابطه
 طيشرا در ييفردگرا .ميهست ييفردگرا دوم انقالب طيشرا در حاضر حال در ما است
 منتشر يجمع يها رسانه قيطر ازكه  است ياميپ يمحتوا نيتر مهم شدن يجهان

 به شدن ليتبد حال در ييفردگرا ،يارتباطات يها يفناور پيشرفت به توجه با .شود يم
 «بشر حقوق و شدن يجهان» مقاله در نيالد يمح و يغن .است شده جيرا يدئولوژيا

 شده بشر حقوق يارتقا و پيشرفت موجب فناورانه امكانات و ثروت گسترش كه معتقدند
 منجر يها رسانه قيطر از جهان در بشر حقوق يها نقض گسترده انعكاس ژهيو به .است
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 گسترش .است شده بشر حقوق مسئله بر يجهان احساسات دتريشد تمركز به
 تنوع» مقاله در اوتاسويک .است تمركز نيا ثمرات از يكي يبشر حقوق يها جنبش
 نيب شدن يجهان طيشرا در كه است معتقد «شدن يجهان در يفرهنگ تيهو و يفرهنگ

 كه يصورت به ،است آمد شيپ منازعه يبوم يفرهنگ ياه تيهو و شدن يجهان فرهنگ
 موجب مذكور مسئله و شده مواجه ابهام با وميب زبان و تيهو يبقا موارد از ياريبس در

 از حفاظت يبرا سوم جهان يكشورها در ژهيو به تقاضاها و ها تالش كه است شده
جدا به هريک از ابعاد و طور  به هاي ديگري نيز پژوهش .ابدي شيافزا يفرهنگ استقالل

هاي انجام شده به  اي كه در پژوهش اند اما كاستي هاي مورد نظر اين مقاله پرداخته مولفه
مند  هاي مزبور به شكلي نظام رسد وجود دارد اين است كه هيچ يک از پژوهش نظر مي

هاي مد نظر اين پژوهش را به يكديگر مرتبط كنند. از اين  اند تا مولفه درصدد برنيامده
اي كه  شدن و تحول فرهنگي كند تا نشان دهد دو مولفه جهاني رو مقاله حاضر تالش مي

هاي اقتصادي كشورهاي در  تواند بر سياست تر آن شكل گرفته است چگونه ميدر بس
 حال توسعه تاثير بگذارد.

 شدن يجهان :چارچوب نظري

 ندرتبه شدن جهاني» گويد مي 1بک اولريش كه چنان است پيچيده بسيار شدن جهاني تعريف

 از يكي الدر عين ح و ترين شدهبدفهميده و ترين مبهم از يكي و استشده تعريف
 كه كسي اولين. (Archer et al. 2007: 1) «است زباني هر در سياسي مفاهيم تأثيرگذارترين

 و جهان فهم» عنوان به را شدن جهاني او. بود رابرتسون رونالد كرد تعريف را شدن جهاني
 2كينگ اليزابت و آلبرو مارتين. كرد تعريف «كليت يک عنوانبه جهان از فزاينده ادراک

 جهاني واحد جامعه يک در جهان مردم آن وسيله به كه فرآيندهايي تمام» را شدن نيجها
 پيوستن هم به شدن جهاني» است معتقد هلد ديويد .اندكرده تعريف «شوندمي تقسيم
 .(Cuterela. 2012: 138- 139) «وسيع است مقياسي در و عميق سريع، جهاني

 است گستر جهان ياجتماع روابط افتني ديتشد شدن يجهان» دنزيگ فيتعر مطابق 
 لهيوس به يمحل يرخدادها كه كند يم کينزد هم به چنان را هم از دور مناطق كه

 پنج يآپادورا .«رنديگ يم شكل است افتاده اتفاق تر طرفآن ليما هزاران كه ييرخدادها
 گستره ،يمال گستره ،يفناور گستره ،يقوم گستره يهاحوزه در را شدن يجهان يژگيو

                                                      
1. Ulrich Beck
2. Elizabeth King
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 به منجرآنها يجر نيا تينها در است معتقد و كند يمي بررس شهياند گستره و رسانه
 طرفداران از فريدمن . (Harmanci. 2107: 61)شود  مي جهان شدنييزدا نيسرزم

 او نظر از. است ماندگار و گريزناپذير شدن جهاني كه است معتقد شدن جهاني
 تر و عميق تر، سريع كه سازد مي قادر را ها ملت -دولت و ها شركت افراد، شدن جهاني»

 تا سازد مي قادر نيز را جهان و كنند پيدا دسترسي جهان سراسر به زماني هر از تر ارزان
 دسترسي ها ملت - دولت و ها شركت افراد، به زماني از هر تر ارزان تر و عميق تر، سريع
 نوع دو است معتقد فالک ريچارد. (Jabbra and Dwivedi. 2006: 1102) «باشدداشته
 اول شدن يجهان .نييپا از شدن جهاني و باال از شدن جهاني دارد؛ وجود شدن جهاني
 يمال گرانيباز ها، دولت يعني بزرگ گرانيباز ياسيس و ياقتصاد يها يهمكار به مربوط

 ياسيس و ياجتماع سطوح به مربوط هم نييپا از شدن يجهان و است ها شركت و
 و يدولتريغ يالملل نيب ينهادها افراد، همچون يجهان يمدن جامعه به مربوط و رت كوچک

 .(Twiss. 2004: 41)دارد  قرار سطوح نيا يهردو در بشرحقوق .است رهيغ
 يها گذشته از .است «مرز» مفهوم شدنرنگكم يفيك راتييتغ نيتر مهم از يكي 

 ،يمذهب ،يفرهنگ ،يمل ،يا لهيقب ،يقوم يمرزها شهيهم شدن يجهان عصر تا دور اريبس
 كه است يزيچ داده انجام شدن يجهان كهي كار .استداشته وجود رهيغ و ييايجغراف
 پشت شهيهم افراد كند؛ يم ادي «يبودگ مرز در» اي 1«ايهتروپ» عنوانبه آن از فوكو

 مرز سويآن راداف با آزادانه توانند مي و دارند قرار مرزها روي اما امروزه اند بوده مرزها
 گسترش تنهانه ويژه اينكهبه .(Okafor and Peter. 2014: 4- 8)باشند داشته تعامل

 در حضور اصوالً بلكه است، داده شيافزا شدت به رايي جا جابه امكانونقل  حمل امكانات
 از 2جرجن كه است يمفهوم نيا ست.ين جا آن دري كيزيف حضور به وابسته گريديي جا

لحاظ  به يفرد است ممكن كه معنا نيا به ،كند يم ادي «بيغا حاضر» نوانع به آن
 حضور يمتفاوت يكل به قلمرو کي در شناسانهروانلحاظ  به اما باشد ييجا در يكيزيف

 . (Katz and Aakhus. 2004: 227)باشد  داشته
 يكشورها و شدن  يجهان حوزه يعني پژوهش، نيا موضوع حوزه در مشخصطور  به 

 معتقد تاكر  .است پرداخته يا گسترده ينظر يها بحث به تاكر نسنتيو توسعه، حال در
 حوزه به اتينظر نيا توجه عدم توسعه به مربوط يها هينظر يها ضعف از يكي است

 نظر برخالف توسعه اسطوره است دمعتق تاكر .است شدن يجهان طيشرا در فرهنگ

                                                      
1. Heteropia
2. Gergen
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 يسر کي بر يمبتن بلكه ستين ينيع نديفرآ و ريمس کي شدن يجهان يغرب طرفداران
 .است پيشرفت اسطوره همان بر يمبتن توسعه اسطوره .است مشترک يمعان و باورها

 را خود پيشرفت اسطوره خاص هاي انديشه و باورها سري  يک اساس بر غربي كشورهاي
 قالب در نيز آن گسترش براي تالش كه ديدند مي مناسب نيز جهان نقاط ديگر براي
 توسعه اسطوره قالب در پيشرفت اسطوره نيز شدن جهاني شرايط در. كرد پيدا نمود عماراست

 گسترش يک ديگر كشورهاي به شدن جهاني گسترش اساس در لذا. است كرده پيدا تجلي
 يک پيدايش به منجر كه اي ويژه هاي ايده و معاني سري  يک آن در كه است فرهنگي

 نيز مدرنيته اسطوره. كند مي پيدا  تسري نيز «يگرد» كشورهاي به است شده خاص «خود»
 تقسيم سنتي و مدرن دسته به كشورها منظر اين از. است شدن جهاني فرايند مبناي

 بيش فرآيند اين البته. شوند مدرن بايد سنتي كشورهاي شدن جهاني فرانيد در كه شوند مي
 الزامات مدرنيته آن در كه است گويي تک نوع باشد طرف دو بين گوي و گفت يک آنكه از

 . (Munck and O'Hearn. 2008: 14- 21)كند  مي مسلط سنت بر را خود

  فرهنگ و شدن يجهان

 اما است، بودهي اسيس سپس وي اقتصاد مباحث شدن،يجهان بحثي ها شهير هرچند
-يم گريد يها حوزه از شتريب فرهنگ، وي اجتماع روابط جوامع، بر شدن  يجهان راتيتاث
 از متأثر هاي ديگر رشته از بيش آن مفاهيم و شناسيجامعه رشته مبنا اين بر و شدبا

 تر، بزرگ بسيار فرهنگي بعد در شدن جهاني كه است معتقد واترز .است بوده شدن جهاني
.(Albrow. 2012: 372- 373)است  افتاده اتفاق شدن جهاني ديگر ابعاد از تر سريع و تر مهم
 يهاارزش و رسوم و آداب ها،سنت گسترش از است عبارت يفرهنگ شدنيجهان

 شدنيجهان كه اندبرآمده درصدد هينظر سه .تعامالت قيطر از گريد مناطق به يمناطق
 هينظر و ها تمدن برخورد هينظر ره،يچ فرهنگ هينظر دهند؛ حيتوض را يفرهنگ
 كشورها، نيب عامالتت شيافزا با كه است معتقد يفرهنگ يگرهيچ هينظر .1يزيآم درهم
 و آداب يحت و باورها ها، سنت لذا و شود يم رهيچ باشد تر يغن و پرنفوذتر كهي فرهنگ
 .كند يم دايپ رواج جهان مناطق هيبق در برتر فرهنگ دنيپوش لباس و ييغذا رسوم

  تعامالت، از يناش داتيتهد گسترش با است معتقد ها تمدن برخورد هينظر
 خودشان از حفاظت يبرا و شده رتريرناپذييتغ و رتريناپذ انعطاف يفرهنگ يها تيموجود

                                                      
1. hybridity 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 7279پاييز و زمستان  /اولشماره  /اولدوره 

720 

 يم دست هم يمل و ينژاد  ،يمذهب  ،يقوم يها خشونت به واحد تيهو کي عنوانبه
 يسنت يمرزها ها، تماس و ييجا جابه  شيافزا با كه است معتقد يزيآم درهم هينظر .نند ز
 ماندنخالص امكان رونيا از .شود يم تر هساد هم ها فرهنگ يريپذ انتقال و رود يم نيب از

 خود در را گريد يها فرهنگ از يعناصر يفرهنگ هر و شود يم رممكنيغ ها فرهنگ
 . (Onwe and Nwogbaga. 2014: 281- 282)كند  مي جذب

 يچگونگ بر آن ريتأثآنها انس بر شدن يجهان يفلسف و يفرهنگ امديپ نيتر مهم 
 در شدنياند اصوالً ديگو يم نسونيتامل كه گونه همان .ستا شتنيخو مورد در دنيشياند

 به محدود افراد ي شهياند جهانِ گستره گذشته در .است ريپذ امكان «جهان» چارچوب
 ملت - دولت کي سطح تا «جهان» نيا تهيمدرن در .بود آن مانند و روستا له،يقب  قوم،

گسترش  اريبس را جهان نيا كه است نيا كرده شدن يجهان كه يكار .افتي گسترش
 را هيرو نيا ،همكاران و چن .است برده نيب از را شهياند مرز اصوالً وداده 

 از ييها جنبه افراد كه دارد نيا بر اشاره كه .اند نهاده نام 1«هيپا جهان يريپذ فرهنگ»
 شان يشناس خود اي و خود از درک وارد را آن و كنند يم اخذ را گريد يها فرهنگ

 فرهنگ يمبنا بر كه آورند يم دستبه 0يفرهنگ دو تيهو کي بيترت نيا به و كنند يم
 با يمختلف پژوهشگران را يمحل فرهنگ از گسست نيا .است يجهان فرهنگ و يمحل

 و ز(ند)گي 3ييجا جابه )تامپسون(، 4شدنييزدايمحل همچون يخاص اصطالحات
 يمحل فرهنگ با يجهان رهنگف اند. داده حيتوض نسون(ي)تامل 5شدن ييزدا نيسرزم

 است كرده عرضه رابرتسون كه يمفهوم مطابق آن جهينت و شود يم مخلوط
 ديجد مخلوط شده،خلق فرهنگ كه داشت توجه ديبا اما .باشديم 7شدنيمحل يجهان

 فرهنگ ياساس عناصر مذكور فرهنگ .است «يجهان فرهنگ» از يبوم نسخه کي
 .كند يم حفظ را يمحل فرهنگ يها قالب و ظواهر ترشيب و كند يم اخذ را شدن يجهان
 خود در باشند متناقض گريكدي با آشكارا كه ي راعناصر تواند ينم تيهو کي كه چرا
 سمتبه شدنيجهان كه است يحالت نيچن در  .(Melluish. 2014: 539) دهد يجا
 هايكشور جمله از و كشورها همه كه ييگو رود،يم شيپ جهان 7«كردن ياستان»

                                                      
1. globalization-based acculturation 
2. bicultural 
3. delocalization 
4. dis-placement 
5. deterritorialization 
6.  glocalization 
7. provincialized 
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 به شدن جهاني صورت هر به. هستند جهاني واحد كليت يک هاي استان سومجهان
 (.Servaes and Lie. 2010:10) استبرده تحليل را 1«مكان به تعلق حس» زيادي ميزان

 توسعه حال دري كشورها در فرهنگ شدن يجهان

 نيا اب ست،ين سومجهان يكشورها به منحصر شدن  يجهان از يناش راتييتغ هرچند
 در و ،يكمّ شتريب يغرب و افتهي توسعه يكشورها در مذكور راتيتغ گفت توان يم وجود

 با يكل به شدن يجهان عصر در سومجهان يكشورها .است يفيك سومجهاني كشورها
 قرن در كه يرنسانس معتقدند يبرخ كه ييجا تا اند، شده مواجه يگريد جهان کي

 تحقق حال در شدن جهاني روند با سوم جهان ورهايكش در شد آغاز غرب در پانزدهم
ترين   به تعبير راجاگوپال، نويسنده هندي، مهم .(Cossa. 2015: 159- 160)است 

وجود آمده، تحول در  سوم به شدن در كشورهاي جهان  تغييراتي كه در نتيجه جهاني
 ر رابرتسون نيز. از نظ(Rajagopal. 1999: 11)بيني افراد است  شناسي و جهان معرفت
 در 0ارجاع هاي كانون از تبديل به يكي« جهان»مفهوم  كه است شده باعث شدن جهاني

 كمک به شدن در اين راستا، جهاني .(Albrow. 2012: 372)سوم شود جهان كشورهاي
 آزاد، بازار همچوني ميمفاه است توانسته اطالعات، و ارتباطات يفناور گسترش
 در ها توده و جامعه متن به را بشر مشترک حقوق ويي راگمصرف ،يفردانتخاب
 .ببرد سومجهاني كشورها

 فيتضع موجب 3«فرافرهنگ» و «4فرهنگ خرده» مولفه دو شدنيجهان طيشرا در 
 سر دو در كاليراد كرديرو دو .است شده سوم جهاني كشورها دري مل فرهنگ تيفراروا

 به معتقد بروکيس و فالک ،يهارو همچون يكسان .دارد وجود شدن يجهان فيط
 است معتقد بروکيس مثال عنوان به .هستند يفرهنگ بعد در شدن يجهان نام به يدشمن

  گريد گروه مقابل در .«گريد يها فرهنگ همه به است يجنگ اعالن شدن يجهان» كه
 موجب ديآ يم وجود به فرهنگ شدن يجهان با كه يحد از شيب تكثر كه معتقدند

 هاي اما بحث. (Archer et al. 2007: 8)شد  خواهد جهان همه يجيتدر شدنزهيبالكان
 رفته فيط دو نيا از فراتر سوم جهاني كشورها فرهنگ و شدن  يجهان باب در متأخرتر

 در است.ي جهان گسترش به رو فرهنگ کي ليذي بومي ها فرهنگ استمرار به معتقد و

                                                      
1. sense of place 
2. point of reference 
3. subculture 
4. transculture 
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 يفرهنگ تيكل کي از شده  يبوم و متعدد يها نسخه اتخاذ سمت به يكل روند واقع
 يشرق يايآس يكشورها ظهور از يجهان فرهنگ نيمنتقد از يبرخ مثال عنوان به .است

 در نيا .كنند يم صحبت اند، رفتهينپذ هم را يغرب فرهنگ كه ،يموفق يالگوها عنوان به
 عناصر بيترك و اخذ با مذكور يكشورها دهد يم نشان ياريبس مطالعات كه است يحال
 راآنها  لذا و اند كرده دايپ رشد خود يداخل رسوم و آداب با يدار هيسرما اقتصاد نياديبن
 از صحبت شدن يجهان در واقع، در .كرد يتلق يجهان فرهنگ از يجدا يكلبه توان ينم
 است ممكن رونيا از .است 0مركب تيكل از صحبت بلكه ستين 1واحد تيكل کي

 -يغرب يها ارزش آن يمركز عناصر كه را يجهان گفرهن كشورها از ياريبس
 و ييگرا اسالم ،ييگرا وسيكنفوس سم،ياليسوس از ييها مؤلفه با است يدار هيسرما
 همان مركب يها فرهنگ نيا نياديبن عناصر اما كنند، بيترك گريد يبوم يها مؤلفه
 .(Shengping. 2008: 190- 191) است دارانه هيسرما يها ارزش

 به اريبس جوانان، با رابطه در ژهيوبه توسعه،حالدر يكشورها در يزندگ وهيش امروزه 
 يكشورها در يحت .يبوم يالگوها تا است  هيشب يدار هيسرما مرفه يكشورها يالگوها

 يها شرت يت جوانان و نوجوانان مينيبب كه است جيرا اريبس زين توسعه حال در ريفق
 اَپل محصوالت از دهند، گوش هاپ هيپ هاي موزيک د،بپوشن آديداس هاي جوراب يا نايک

 سبک چنان اوقات گاهي. بخورند دومينو پيتزاي يا سي اف كي دونالد، مک و كنند استفاده
 شده آمريكايي نوجوان يک شبيه توسعه حال در كشوري در نوجوان يک فرهنگ و زندگي

 .Hamdi)نيست  آمريكايي كه فهميد او زبان يا فيزيكي هاي ويژگي از توان مي تنها كه است

شود كه  سوم موجب مي . اين تغيير در روش زندگي كشورهاي جهان(144 -143 :2013
توسعه  حال كلي روحيه افراد كشورهاي درطور  به ها و ها، دلبستگي شناسي، خواسته زيبايي

  .(Otasevic. 2014: 139) يافته شود شبيه كشورهاي توسعه

 موافق كشورها و افراد همه و استي جبري نديفرا شدن  يجهان كرد صورت دينبا البته 
 نام به يمفهوم 1330 هده اواسط از شدن  يجهان گسترش مقابل در هستند. آن
 به اشاره مفهوم نيا .شد ياجتماع علوم اتيادب وارد 4«شدن يجهان برابر در مقاومت»

 و نهادها ها، استيس برابر در دافرا و اه جنبش مقاومت و مخالفت مختلف اشكال گسترش
 شدن يجهان گسترش مخالف يها جنبش .دارد هاشار شدن يجهان با مرتبط فرهنگ

                                                      
1. unified whole 
2. compound whole 
3. resistance to globalization 
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 فرهنگ ،يگمرك يها هياتحاد ،يتجار يآزادساز با مخالف يها جنبش قالب در برالينول
 دولت اقتدار بازگرداندن به معتقد شدن يجهان مخالفان از يبرخ .شد انينما رهيغ و يغرب

 هستند شدن يجهان يها چالش با مقابله يبرا يالملل نيب ديجد ينهادها جاديا زين و
(Saguier. 2012) .آنها  نيتر مهم كه هستند مخالف شدن يجهان با يمختلف اتينظر

 و ديجد شكل شدن يجهان كه معتقدند اتينظر نيا .است يستينوماركس يها دگاهيد
 فقرا و اياغن نيب شكاف گسترش موجب كه است يدار هيسرما ييگرا گسترش تر يتهاجم

 يزيچ شدن يجهان است معتقد كه است رتپرا مارک پردازان هينظر نيا از يكي .شود يم
 قدرت و سلطه گسترش يبرا كه يجهان يدار هيسرما يكيدئولوژيا يها هيتوج جز ستين

 به نهات شدن يجهان منظر نيا از .است آورده يرو شدن يجهان همچون يميمفاه به خود
 جينتا عوض در و است جهان برتر يها قدرت زين و يتيمل چند و بزرگ يها شركت سود
 کي شدن يجهان رمنظ نيا از  .است ينابرابر و فقر توسعه جنوب يها ملت يبرا آن

 منظر نيا از لذا .است کيدئولوژيا پروژه کي جهينت در و است سمياليامپر ديجد چهره
 را آن و ستين ريناپذ اجتناب نديفرآ کي اوال آن وافقانم يادعا خالف بر شدن يجهان
 شدن يجهان بلكه ستندين برنده آن در همه ايثان و برند يم شيپ به ييكشورها و ها گروه
 دارا يكشورها و ها بلوک ها، شركت افراد، آن نيعمنتف .دارد 1ينيمتضرر و نيمنتفع

 يكشورها و مردم زين آن نيمتضرر و باشند يم شمال يكشورها در عمدتا كه هستند
  (osland. 2003: 137- 138) .هستند جنوب ندار

كارهاي مختلفي را براي رهايي كشورهاي در حال  ها و راه نظريات مختف ديدگاه 
مثال نظريه  عنوان بهاند.  رائه دادهاشدن  توسعه از پيامدهاي فرهنگي و اقتصادي جهاني

توسعه پيدا تنها  نه ن، كشورهاي پيرامونيشد وابستگي معتقد است در فرايند جهاني
هاي  هاي جديد و رويه داري با فناوري كنند بلكه همراه شدن قيد و بندهاي سرمايه نمي

اي اقتصاد جهاني شديدتر  كشورهاي حاشيه عنوان بهرا آنها هاي  فرهنگي محدوديت
چه بيشتر از سازد. لذا راه برون رفت دوري هر كند و امكان توسعه را دشوارتر مي مي

. برخي نيز معتقدند (Tausch. 2010: 469- 472)فرايندهاي مخرب جهاني شدن است 
اي براي كشورهاي در حال توسعه دارد اما اين كشورها بايد  هاي بالقوه شدن فرصت جهاني

اي انجام دهند و  اي را در سطح داخلي و منطقه ابتدا اصطالحات و اقدامات اقتصادي و تجاري
. (Qadri and Ayub. 2016: 20- 26)شدن روي بياورند  فرايندهاي جهانيسمت  آنگاه به

                                                      
1. pros and cons 
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شدن  شدن اين مقاله به چند دليل جهاني فارغ از ديدگاه مخالفان و منتقدين جهاني اما
كننده مفروض خود قرار داده است. اول اينكه جدا از بحث  فرايندي تعيين عنوان بهرا 

شدن و يا فرايند و طبيعي بودن پديده  ند بودن جهانياي ديدن و هدفم دامنه دار پروژه
شدن  شدن اهميت بيشتري دارد. به عبارت ديگر چه جهاني مذكور پيامدهاي جهاني
هاي چندمليتي و غيره( داشته باشد و چه  هاي مرفه، شركت فاعل يا فاعالني )دولت

رهاي مخالفين براي كا پوشي است. دوم اينكه راه نداشته باشد تاثيرات آن غير قابل چشم
شدن، فارغ از عملي بودن يا  مقابله با پيامدهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهاني

كارهاي  مثال راه عنوان بهبعدي و منفک ارائه شده است.  تکصورت  بهها،  نبودن آن
پردازان براي كشورهاي در حال توسعه مبتني بر منفک كردن  اقتصادي برخي از نظريه

تواند در حوزه اقتصادي  و فرهنگ است و دولت هم هر اقدامي بخواهد ميكامل اقتصاد 
پيوندي  انجام دهد. اما اين پژوهش اقتصاد سياسي كشورهاي جهان سوم را در هم

تواند هر  بيند. از اين منظر دولت نمي هاي گوناگون و به ويژه فرهنگ و اقتصاد مي مولفه
هاي  موانع مختلفي از جمله محدوديتكاري بخواهد در حوزه اقتصاد انجام دهد و 

 شود.  فرهنگي دامنگير آن مي

 است.يي فردگرا رشد سومجهاني كشورها بر شدن يجهاني فرهنگ مهم ريتأث کي 
 شدن يجهان ياصل هيپا دو منظر، کي از .دارد يميمستق نسبت ييفردگرا با شدن يجهان

 و ها شيگرا .هستند يا انهيرافردگ يها هينظر دو هر كه است يدار هيسرما و سميبراليل
 ها، ستياليسوس ها، چپ همچون هستند مخالف شدن يجهان با كه هم ياتينظر

 گسترش با .دارند انهيگرا جمع يتيماه كه هستند ياتينظر رهيغ و ها ستيماركس
 .(Dascălu. 2013: 2-4) هستند گسترش حال در هم انهيفردگرا يها ارزش شدن، يجهان

ي ها نيگزيجا ارتباطات، شيافزا با شدن يجهان ،كند يم اشاره انبوم كه گونه همان
 ارتباطات نيا صهيخص نيبارزتر» و است كرده جادياي محلي زندگ سبکي براي متعدد

 نيا در «.استآنها ي انزوا و شان يزندگ محل و شهر از افراد گرفتنفاصله مشترک
 ها، اسطوره باورها، ها، سنت زا کي چيه نديگو يم ميگرنشا و بک كه گونه همان طيشرا

 رد.يگ يم خود بهي نشيگز وي انتخاب حالت تنها بلكه رود ينم نيب از رهيغ و خرافات
 اما شود ينم خودي محل فرهنگ باي سومجهان فرد کي زيست باعث لزوماً شدن يجهان

 :1430 همكاران، وي نور )خواجه شد خواهدي محل فرهنگ ليتحم با او زيست موجب
- شدهيي فردگرا رشد موجب انتخاب قابلي ها راه شيافزا قيطر از شدن يجهان .(33

 ابدي يم دست گرانه نشيگزي خودآگاه کي به فرد كه استي اجتماع تحول نياا ب است.
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كند. انكار انتخاب  فرديت خود و نه تعلق به جمع كسب مي قيطر از را خود تيهو و
جامعه يا دولت در واقع انكار هويت و هستي  فردي از سوي هر نهادي از جمله خانواده،

گري است كه برخي با الهام از دكارت آن را در  اوست. در توضيح اين فلسفه گزينش
 .(Riolo. 2017: 719)اند  توضيح داده« كنم پس هستم من انتخاب مي»جمله 

 فرهنگ رشد در را خودي دار هيسرما فرهنگ گسترش ازي ناشيي فردگرا نيا 
 1رزيل كه گونه همان .است يدارهيسرما هسته مصرف است. داده بروزيي راگ مصرف

 به فرد آن در كه بود 2ينيد پاک فرهنگ ،يدار هيسرما از شيپ فرهنگ دهد يم حيتوض

 3ييجو لذت فرهنگ با فرهنگ نيا يدار هيسرما در اما پرداخت يم ذلذاي و خود انكار

 يمبتن يدار هيسرما اديبن .شد ارزش کي يريگ بهره و يابيكام آن در كه شد نيگزيجا
 به ازين سودآور ديتول تداوم يبرا و دارد ديتول به ازين منظور نيا يبرا است. يسودده بر

 فرهنگ» .است يدار هيسرما ريناپذييجدا جزء مصرف، فرهنگ رو نيا از .دارد مصرف
تا  ستا شده باعث سوم،جهان جوامع در شدن جهاني گسترش از ناشي ،«مصرف

 بر مبتني مصرف جوامع، اين در. بروند تحليل معنادهي اجتماعي سنتي و ساختارهاي
 است مسئله اين هاي نمونه بهترين از يكي دونالد مک. شود مي انجام  5نيازها نه و 3تمايالت

 جامعه يک نيازهاي مطابق كه فود فست توليدكننده شركت يک چگونه كه دهد مي نشان و
 كاذبصورت  به مصرف فرهنگ گسترش طريق از است توانسته شده، تأسيس خاص
كاالها  سوم جهان مردم براي واقع در. شود سوم جهان در كشورهاي يک نياز به تبديل

 جواهرات، عطرها، ها، لباس خريد با توانند مي كه افراد اند شده نمادهايي و ها دال تبديل به
 كنند پيدا دسترسي اصخ زندگي سبک يک به غيره و الكترونيكي محصوالت

((Harmanci. 2017: 65-64.

 بشر حقوق مسئله و شدن يجهان

 بشر ثيح از بشر كه است ريناپذ  سلب يحقوق از عبارت بشر حقوق ج،يرا فيتعر بر بنا
 ستين يبشر گريد يژگيو چيه به يمتك حقوق نيا رو نيا از .باشد يمآنها  واجد بودنش

 حقوق تيخاص ل،يدل نيهم به .است برخوردار آن از ينمكا و زمان هر در يانسان هر و

                                                      
1. Lears
2. puritanism
3. hedonism
4. desires
5. needs
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 يجهان اجماع شدن، يجهان يهاجنبه نيترمهم از يكي .است آن بودنشمول جهان بشر
 و شدن يجهان مثبت ييهمسو به معتقد دگاهيد نيا .است بشر حقوق مسئله سر بر

 ياسيس يها يادآز و ياقتصاد رفاه كردن فراهم با شدن يجهان كه چرا است بشر حقوق
 نيا از يكي المللنيب تجارت هينظر .شود يم بشر حقوق يارتقا موجب آن متعاقب

-حقوق يارتقا موجب ميمستقريغطور  به شدن يجهان كه است معتقد كه است ها هينظر

 و يعموم رفاه سطح شيافزا موجب اقتصاد شدن يجهان كه قيطر نيا به .شود يم بشر
 ضمن .شود يم افراد ياجتماع و ياقتصاد حقوق يارتقا جبمو ياقتصاد طيشرا بهبود

 عنوانبه .است يبشرحقوق يها الزام تيرعا يجهان اقتصاد در ادغام طيشرا از يكي نكهيا
 يتجار يآزادساز قواعد ياجرا زين و مذاكره هنگام يجهان تجارت سازمان ياعضا مثال،
 رعايت هم را بشر حقوق از ظتحفا و ارتقا خود در خصوص تعهدات كه شوند يم ملزم
بشر شدن به سه طريق توانسته است مسئله حقوق جهاني (.Suralkar. 2018: 170) كنند

 اول، كند؛ سومجهان هاي مهم كشورهاي ها و مسئله را تبديل به يكي از دغدغه
 بهي دولتي ها سازمان اي وي غربي كشورها فشار همچون نييپا به باال ازي ها تالش

 افكار همچون نييپا ازي ها تالش دوم و بشر حقوق از تيتبعي برا سومجهاني كشورها
 .يبشر حقوقي نهادها سوم وي جهاني عموم

هاي غربي همچون اتحاديه اروپا و  هاي سياسي و دولتي كشورها و سازمان تالش 
هاي تجاري، همكاري، شراكت و همبستگي در روابط با كشورهاي  مشروط كردن توافق

دادن كشورهاي مذكور به سمت رعايت الزامات حقوق سوم نقش مهمي در سوق جهان
بشري نيز در اين زمينه نقش  نهادهاي حقوق .(Velluti. 2016: 42)استبشر داشته

 را بشري حقوق نهادهاي  تنيده هم در و گسترده شبكه اكنون  مهمي دارند. هم
 دولتي؛ نهادهايغير المللي بين نهادهاي اول،. كرد تقسيم دسته پنج به توان مي

 به وابسته كشور؛ نهادهاي يک بر تمركز با دولتيغير نهادهاي غيردولتي؛ اي منطقه
 زير سوميجهان كشورهاي. معاهده بر مبتني بشري حقوق نهادهاي  و مللسازمان

 هايحوزه در بشري حقوق نهادهاي هاي محكوميت و ها گزارش روزه هر فشارهاي
 و نگاران روزنامه سياسي، فعاالن كودكان، زنان، كارگران، حقوق نقض همچون مختلفي

 مسائل به كردن البي نيز و نظارت دفاع، با بشري حقوق نهادهاي دارند. قرار غيره
 ارائه و كشورها جزئي هاي  وضعيت از اطالعات آوري جمع با پردازند و مي بشري حقوق

 كشور معطوف را جهاني تمركز توانند مي خوبي هب ها بيانيه و ها گزارش قالب در آن
 .(Ganaie and Mohiuddin. 2016: 2) كنند بررسي مورد



 

    درحال توسعه يکشورها درتوسعه صادرات  استيو س يتحول فرهنگ شدن، يجهان                          

 

7279پاييز و زمستان  /شماره اول /دوره اول   

752 

 جامعه وي جهاني عموم افكار مسئله بشر حقوق شدن يجهان حوزه در آخر محور 
 شيگرا محور نيتر مهم محور، نيا كه رسد يم نظر به است. آني نهادها وي جهاني مدن

-حقوقي وكارها ساز ازي اريبس كه چرا است. بشر حقوق تيرعا هب سومجهاني كشورها

ي اسيس منافع با زيني اسيسي فشارها و ندارندي مستحكميي اجرا ضمانت چيهي بشر
 شاخه دو» هينظر در شد، اشاره آن به نيا از شيپ كه فالک، چاردير است. خورده گره
ي شدن يجهان و باال از شدن يانجه اول، دارد؛ ريمس دو شدن يجهان ديگو يم «شدن يجهان

 از يناش بشر حقوق ندهيفزا تياهم و رديگ يم انجام يجهان يمدن جامعه سطح در كه
 به بشر حقوق حوزه در يجهان يخودآگاه .است نييپا از شدن يجهان به آن شدن وارد

 زا نترنتيا و يارتباط يها يفناور به يدسترس واسطه به يامروز بشر كه است معنا نيا
 يها جنبش ،يفرد يآگاه نيا بر عالوه .است افتهي يآگاه بشر کي عنوان به خود حقوق

 در زنان حقوق همچون يبشر حقوق مختلف يها حوزه در يا گسترده يبوم و يمحل
 و يجهان يعموم افكار كه يفشار امروزه .است شده يانداز راه يسومجهان يكشورها
 جامعه از يكم دست كنند يم وارد بشر حقوق نهيمز در ها دولت بر يجهان يمدن جامعه

 زبان به اي و هنجارها نيتر مهم از يكي به ليتبد بشر حقوق واقع، در .ندارد يداخل يمدن
 (.074 :1463 ،ي)كاظم .استشده كشورها نيب روابط در آمره قواعد به ليتبد يحقوق

 دولت مسئله و شدنيجهان

ي كلطور به را اندشده مطرح آني كاركردها و دولت خصوص در كهي مختلف اتينظر
ي ا نمونه رفاه دولت كرد. ميتقس 2گر ليتسه دولت و 1گر ميتنظ دولت دسته دو به توان يم

تأثير گر است. تحت اي از دولت تسهيل گر و دولت نوليبرالي نمونه از دولت تنظيم
هاي  ت حركت از دولتسم شدن و تأثيرات فرهنگي و اقتصادي آن، روند كلي به جهاني
گر است. دولت رفاه با مداخله در توليد و توزيع و نيز ارائه خدمات  گر به تسهيل تنظيم

هاي دولت رفاه منجر به  عمومي درصدد ارتقاي سطح زندگي فرد است. اما ويژگي
هاي فردي هم  ها و انتخاب شدن آزادي محوري، دولت حداكثري، كم گرايي، دولت مداخله

كند و افراد  ولت رفاه، خود حدود و ثغور رفاه افراد و مسير جامعه را تعيين ميشود. د مي
هاي توليد، توزيع و مصرف  توانند در عرصه هاي دولتي مي  در چارچوب قواعد و محدوديت

شود؛ زيرا افراد گرايش به اين پيدا  فعاليت كنند. مسئله مذكور موجب واكنش افراد مي

                                                      
1. regulator
2. facilitator
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شان را خود انتخاب كنند و انتظار دارند كه دولت نيز  خوشبختياند كه مسير رفاه و  كرده
 عنوان به .(Mok. 2005: 292- 298)اند برگزيدهآنها رفاهي باشد كه خودِ « گر تسهيل»تنها 
 به مربوطي ها حوزه در گسترده قواعد وضع رفاهي ها دولتي ها يژگيو ازي كي مثال

 به مسئله نيا و است رهيغ وي گذار هيسرما صادرات، و واردات جمله از الملل نيب تجارت
 شود. يم افرادي ها انتخاب تيمحدود باعث خود نوبه

 افرادي توانمندساز به مربوطي هاشهياند جيترو با شدن يجهانفردگرايي ناشي از  
 از ديجد ميمفاه ازي اريبس كه معنا نيا بهاست؛  شده مثبتي فردمحور ديتشد موجب
 و گر مداخله دولتي ها مدل با هيرو نيا ابد.ي يم نيتكو فرد محور حول توسعه، جمله

ي ا ندهيفزاي ناسازگار در رهيغ و توسعه ،يستياليسوس رفاه،ي ها دولت همچوني حداكثر
  مقررات ،يآزادساز همچون را 1دوستانه جهاني ها شيگرا مقابل در و رديگ يم قرار

 ،2يساز يشركت ،يساز يخصوص ،يخارجي ها يگذار هيسرما دولت، بودجه كاهش  ،ييزدا

 و سياستگذاري. (Haque. 2002: 103- 105)بخشد  مطلوبيت مي را رهيغ و 3يواگذار

  دهد.يم سوق موارد نيا تحققي راستا در را هادولتي اقتصاد
پيدايش و گسترش دولت رفاه، در واكنش به فشار از سمت پائين، يعني از سوي مردم  

شدن نيازهاي  است كه تقاضاي برآورده حق رأي نداشتند( بودهتر طبقه كارگر )كه پيش
(. امروزه حمايت مردمي محدودي براي هر حزبي 073 :1431اند )الكاک، رفاهي خود را داشته

كه بخواهد قانون بازار و اهميت انتخاب فردي را به چالش بكشد وجود دارد. در واقع، وظيفه 
تر باشد كاري جهانيهاي محلي با دستورههر جنبشي، بايستي مرتبط ساختن تجرب

دست  بههايش تا بتواند حمايت سياسي الزم را براي تحقق برنامه (،34 :1463)استيونسن، 
كند كه هاي اخير در نظريه دموكراتيک اين سوال را مطرح ميدر اين راستا، پيشرفت آورد.

كمک كند. بر اين اساس،  تواند به مشروعيت دولتچگونه عمل سياستي )سياستگذاري( مي
تواند راهي براي ارتقاي مشروعيت سازي سياستگذاري ميشود كه فرايند كارآمدگفته مي

 (. 516-513 :1434دولت نيز ارائه كند )مورن و همكاران، 

 در دولتي ريگ ميتصمي ندهايفرا بر مهم سطح دو است شده موجب شدن يجهان 
 شيپ .يفرامل سطح دوم وي فرومل سطح اول ؛شود اضافهي اقتصادي استگذاريس عرصه

 ها دغدغه بدون توانست يم دولت كه شد يمي تلقي ا ابژه مثابه به جامعه شدن، يجهان از

                                                      
1. globalization-friendly 
2. corporatization
3. divestment
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ي اقتصاد توسعهي ها برنامه و ها طرح قالب در را خودي مل اقتصاد ،يداخلي ها مخالفت و
ي ها بخشي ها كنش با موارد ازي اريبس در ها برنامه نيا آنكه اول اما دهد. سامان
 به كند. يم دايپيي ها يناسازگار افراد وي اقتصادي واحدها همچوني فروملي اقتصاد
 و ستين ريپذ امكاني سادگ بهي اقتصادي واحدها و افراد جامعه،ي بند قالب گريد عبارت
ي ها بخشي ازهاين و ها خواسته ها، برنامه با است ممكني سراسري زير برنامه هرنوع
 از كه مطالبات، و ازهاين شدن متنوع با كه كند؛ دايپي ناسازگار جامعه از يمختلف

 سطح نكهيا دوم است. شده ديتشد مسئله نيا باشد،يم شدنيجهاني امدهايپ
 ازي اريبس وي تجاري ها بلوک  بشر، حقوق ست،يزطيمح  ،يخارج انتظارات وي الملل نيب

ي ريگ ميتصمي برايي ها تيمحدود اعثبي جهان اقتصاد به مربوط گريدي ها مولفه
 جهت ويژه به ها، بهمحدويت .(Agrawal. 2013: 162- 167)شود  ميي دولتي اقتصاد
توانند نسبت به مسائلي همچون حقوق ها ديگر نمياست كه دولتي اگونهبه ،يفرهنگ

اني اولويت تفاوت باشند و الزامات ملي را بر الزامات بشري و جهبشر بي شهروندي و حقوق
الشعاع اقدامات فراملي قرار دارد. در دولت، تحت عنوان بهها دهند، زيرا مشروعيت آن

چنين شرايطي، بهترين سياست، ايجاد همسويي و هماهنگي بين مسايل و منافع ملي با 
ها حتي با داشتن نگاهي جديد به نظم جهاني بايد شدن است و دولتالزامات جهاني

 (.141-140 :1430زندي، شدن عمل كنند )غراياقود و الزامات جهانيمطابق با نظم موج
شدن بر كاركردهاي دولت، تغيير هنجارها و استانداردهاي  لذا يكي از تاثيرات مهم جهاني 

شدن، كاركردهاي  است. پيش از تشديد فرآيندهاي جهاني حكومتي در عرصه اقتصادي بوده
هاي  تضمين رفاه عمومي، ايجاد خودكفايي در عرصه مورد انتظار دولتي در عرصه اقتصادي،

مهم اقتصادي، تأمين اشتغال، برابري اقتصادي و مانند آن بود. اما امروزه انتظارات اقتصادي 
كننده و  رقابت، رضايت مصرف  ،1از دولت در حوزه ايجاد كارايي، ارزش بهاي پرداخت شده

گرايشي در جهت ايجاد رضايت مثال فرهنگ مصرفي منجر به  عنوان بهغيره است. 
هاي كافي و  است. اين رضايت از طريق ارائه انتخاب كننده يا رضايت مشتري شده مصرف

اكثري مذكور زماني آل و حد ترين كاال و خدمات است. رضايت ايده تضمين بهترين و ارزان
ترسي شود كه فرد تقريباً به همه محصوالت جهان در حوزه مورد نياز خود دس مهيا مي

هاي گمركي  باشد و اين شرايط نيز جز با ادغام در اقتصاد جهاني و از بين بردن تعرفه داشته
هاي ها و سياست. در اين راستا، انديشه(Haque. 2002: 107- 115)پذير نيست  امكان

                                                      
1. value for money 
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هاي نوليبراليستي با تأكيد بر بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اقتصاد و اهميت انتخاب
 شدن شكل گرفتند.    هاي جهانيدر پاسخ به ضرورت فردي،

 توسعه حال دري كشورها دري اقتصادي استگذاريس و شدني جهان

 با خود شكاف نكرد پر يبرا توسعه حال در يكشورها مدو يجهان جنگ يفردا از
 وابسته اقتصاد از ييرها گسترده، يافتگين توسعه و فقر بر يرگيچ شرفته،يپ يكشورها
 در يكشورها راستا نيا در .آوردند شدنيصنعت به يرو رهيغ و يفروش خام ،ياستعمار

 توسعه شدن يصنعت و واردات ينيگزيجا شدن يصنعت كالن راهبرد نوع دو توسعه حال
 يكشورها عالقه مورد راهبرد 1370 دهه تا اول راهبرد كه گرفتند شيدرپ را صادرات
 و نيگزيجا آن يكردهايرو و صادرات توسعه هبردرا با بعد به خيتار نيا از اما بود مذكور

 با متناسب يكاالها ديتول داتوار ينيگزيجا ياصل يژگيو .شد ليتعد كم دست اي
 استدالل هرچند .بود يخارج يكاالها بر ها تعرفه از يبلند واريد پناه در يداخل يازهاين

 كند تيحما موقتطور  به يداخل 1ينوپا عيصنااز  ديبا تلدو كه بود نيا بر يمبتن ياصل

 به ليتبد ها دولت يتيحما اقدامات عمل در اما ،برسد يجهان يريپذ قابتر سطح به تا
 از ياريبس 1370 دهه از مذكور مشكالت شدن آشكار با .شد مذكور عيصنا يذات يژگيو

 نيز تجربي شواهد. آوردند روي واردات جايگزيني سياست به توسعه حال در كشورهاي
 اقتصادي رشد بودند  برگزيده را صادرات توسعه رويكرد كه كشورهايي كه ودب داده نشان

داشتند  بودند، كرده اتخاذ را واردات جايگزيني رويكرد كه كشورهايي به نسبت باالتري
(Karunaratne. 2007: 218- 220).    

باشد، توسعه كه در آن، دولت متولي توسعه كشور نيز ميحالدر كشورهاي در 
اي برخوردار است، چرا كه سياستگذاري اقتصادي گذاري اقتصادي از اهميت ويژهسياست

ريزي داشتن و برنامه است. برنامه« برنامه توسعه كشور»در اين كشورها، در واقع، همان 
بدون ترسيم خطوط كلي و روشني كه از پيش براي مدتي طوالني بر جريان اقتصاد و 

ممكن است. شود، غيراستراتژي يا راهبرد شناخته مي نوانع بهبازرگاني كشور حاكم بوده و 
 و فردي سبک زندگي در كيفي تحول نوعي كه شدنتحوالت فرهنگي در عصر جهاني

-حال فرصتها و در عينها، محدوديتبه نوبه خود، ضرورت  است،ايجاد كرده  اجتماعي

است. آنچه در  دنبال داشته ها، بهمشخص براي دولتطور  به هايي را براي اين كشورها، و

                                                      
1. infant industry 
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يک از اين دو رويكردِ كلي با  باشد كه كداماين مبحث حائز اهميت است، اين مسئله مي
  شدن و توقعاتي كه در خصوص نحوه كاركرد دولت و بهتحوالت فرهنگي ناشي از جهاني

 . است، هماهنگي بيشتري دارد ويژه برنامه توسعه دولت در اين كشورها ايجاد كرده
 به اقدام كشور کي گرا،درون كرديرو کي عنوان به واردات،ي نيگزيجا استيس در 

 واردات خصوصاً واردات،ي جابه و كند،يم خود صنعتي برا مناسبي بستر كردن ايمه
-يم اقدام محصوالت آني داخل ديتول منظور به الزم عيصنا جاديا به ،يصنعت محصوالت

ي جا ،يداخل ديتول انجام با كوشديم كشور راهبرد، نياي ط گر،يد عبارت به كند.
 سعادت، وي اوري) گرداند ازينيب واردات از را خود سرانجام و كند پر راي وارداتي كاالها
 واردات،ي واقع تيممنوع به معموالً وارداتي نيگزيجا ستميس تداومي برا (.05 :1463

ي رو بر گستردهي هاتعرفه وضع قيطر از چه واردات، ميمستق تيممنوع قيطر از چه
 سازد، صرفه بدون وي اقتصادريغ را هاآن واردات كهي طور به مختلف، محصوالت

در سياست جايگزيني واردات،  .(Finance & Development. 2015: 20)است  اجياحت
گذاران خارجي اجازه رقابت با صنايع حمايت شديد دولت از صنايع داخلي، به سرمايه

يافته كه منجر به دهد. انتقال فناوري و نوآوري جديد از كشورهاي توسعهميداخلي را ن
 صورتي خارج گردد از طريق همين سرمايهبهبود كيفيت كاالها و عملكرد خدمات مي

 هيسهم وي گمرك تعرفه وضع ويي گراتيحما با اساساً چون وارداتي نيگزيجا رد.يگيم
 شتريب نيبنابرا دهد،يم شيافزا را كشوري زرگانبا و اقتصاد بر دولت كنترل است، همراه
ي امحاسبه قابل و مطمئن و آسان درآمد منبع استيس نيا اتخاذ دولتهاست. توجه مورد

  (.10 :1467 ،يبازرگاني هاي)بررس كنديم جاديا دولتي برا را
-يم گرابروني راهبردها چارچوب در صادرات( قي)تشو صادرات توسعه استيس 

ي كاالها از اعمي رسنتيغ محصوالت صادرات از است عبارت صادرات سعهتو گنجد.
 صادرات نيجانش كهي طور بهي صنعت شده ساختهي كاالها و ساخته مهين ه،ياول

 تجارت و آزاد تجارت به شيگرا معرف صادرات، توسعه رند.يگ قرار هياولي سنتي كاالها
ي بازارها متوجه زانيم چه تا كشور کي كه دهديم نشان استيس نيا است.ي المللنيب

 آزاد تجارت تيتقو عامل صادرات، توسعه است.ي خارجي تقاضا و ازهاين تابع وي جهان
 و ديتول تيهدا باعث آزاد تجارت ها،کيكالس فيتعر طبق ن،يبنابرا است؛ي خارج
 دري صنعت رشد چون و شوديمي نسب تيمز باي كاالها ديتول جهت در منابع صيتخص

 با توأم د،يآيم دستبهي جهاني بازارها قالب در و ديتول منابع از نهيبه استفاده جهت
 با توانديم تخصص نيا كه شوديم تخصص جاديا به منجر و استي اقتصاديي كارا

 وي اوري) گرددي اقتصاد توسعه سازنهيزم و شده همراه الزمي كاربرد-يعلمي هاآموزش
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 و صادرات و واردات مقررات اعالم قيطر از دولت تيهدا و ارشاد (.07 :1463 سعادت،
 اقتصاد در دولتي عمل دخالت لكن رد،يپذيم صورت آن رينظا و هامشوق كردناديوزكم

 گردد.يم محقق كشوري بازرگان و اقتصاد شدنزهيبراليلي به نوعبه  و افتهي كاهش

 بازارها افته،ي رشد اًعيسري ارزي درآمدها صادرات، توسعه استيس در راستا، نيا در 
كند. عرضه طور روزافزوني انعطاف بيشتري پيدا مياي تنوع يافته و اقتصاد بهطرز فزايندهبه

روزافزون ارز، امكان آزادسازي بيشتر واردات را فراهم ساخته و اين امر تمايل سيستم را 
 و كوتاهكند. همچنين، سياست توسعه صادرات رشد سريع نسبت به صادرات تقويت مي

دهد. در مدت را وعده مي سازد، در مقابل، جايگزيني واردات رشد بلندپذير ميمدت را امكان
-ها قبل و بعد از تغيير سياست وجود داشتهمورد كشورهايي كه امكان مقايسه عملكرد آن

است. از  سرعت افزايش يافته است، نرخ رشد پس از اتخاذ استراتژي توسعه صادرات به
دهنده اين مسئله است كه سياست توسعه صادرات صرفاً ، تداوم اين نرخ رشد، نشانطرفي

كند، بلكه اثرات پويايي در منافع ايستاي ناشي از بهبود در تخصيص منابع را ايجاد نمي
. همچنين، سيستم توسعه (Finance & Development. 2015: 20-23)اقتصاد دارد 

 قيتشو و جذبي برا تري راشرايط و فضاي مناسبصادرات نسبت به جايگزيني واردات 
كند. امروزه انتقال يم فراهمي تيچندملي هاشركت تيفعال وي خارجي گذارهيسرما

 هاشركت نيا تيفعال وي خارج هيسرما ورود قيطر از عموماً نينواوري فن دانش و
 . رديپذيم صورت

 بر شدن يجهان يگفرهن راتيتاث خصوص در تاكر نسنتيو همچون يپژوهشگران 
 يراهبردها و يوابستگ هينظر همچون ييها هينظر شكست و سومجهان يكشورها

 شكست ليدل نيا به راهبردها نيا است معتقد تاكر .اند كرده صحبت واردات ينيگزيجا
 ابعاد كه يحال در اند، كرده تمركز ياسيس و ياقتصاد يها يرگيچ بر عمدتاً كه اند خورده
 نيا از .است  خورده شكست شانيها استيس لذا و  گرفته دهيناد را نشد يجهان يفرهنگ
 شدتبه شان جوامع در «يدار هيسرما فرهنگ» كهيحال در توانند ينم ها دولت منظر

 نسونيتامل .دارند نگه دور «يدار هيسرما اقتصاد» الزامات از را خود ،استافتهي گسترش
 و اند دهيتن  هم در اريبس فرهنگ و اقتصاد كه تاس گفته و كرده ديتاك نكته نيهم بر زين

 لذا .است افتهي تياهم آن گريد يها جنبه از شيب متأخر يدار هيسرما يفرهنگ جنبه
 يشده يجهان فرهنگ جذب مردم يها ذهن و ها قلب سوم، جهان جوامع در كه يهنگام
 يفرهنگ يرگيچ نيا به توجه بدون را اقتصاد و استيس توان ينم است، يدارهيسرما

 و يفرهنگ نظم همسازي جا اين در مهم نكته .(archer. 2007: 3-4) داد سامان
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 گريكدي با ديبا ياقتصاد و يفرهنگ ستميس جامعه کي در كه همانگونه .است ياقتصاد
 تطابق گريكدي با يجهان يها نظم ديبا زين شدن يجهان طيشرا در باشند، داشته قيتطب

  ،«يجهان فرهنگ» همچون يامروز پركاربرد ميمفاه گريد تعبار به .باشد داشته
 تناقض يب و معنادار تناسب کي در گريكدي با ديبا «يجهان استيس» و«يجهان اقتصاد»

 يها ارزش از ياريبس انتشار موجب كه شدن يجهان دوره در مثال عنوان به .رنديگ قرار
 کي ياقتصاد حوزه در توان يمن است شده سميبراليل و يدار هيسرما به مربوط يفرهنگ

 (.(guttal. 2010: 523- 529 برد پيش به را يستيليمركانت نظم
 نيا .است شده 1يته دولت نام به يا دهيپد يريگ شكل به منجر يدار هيسرما اقتصاد 

 رايز است، شده يمهم تناقض بروز موجب سومجهان يكشورها در ژهيو به مسئله
 دولت .هستند «توسعه دولت» سومجهان يها دولت از يرايبس همانطور كه اشاره شد

 يكل يها شاخص كالن اقتصاد حوزه در گسترده يها برنامه با تا است درصدد توسعه
 حوزه در گسترده نيقوان وضع و مداخله موجب امر نيا كه بخشد بهبود را ياقتصاد
 به مربوط كه ،خرد اقتصاد سطح در اما .است يخارج ياقتصاد روابط و يداخل اقتصاد

حالدر يكشورها افراد كه يا گسترده ييآشنا ريتأث تحت است، كننده مصرف رفتار و فرد
 يداخل محصوالت به نسبت آن يها تيمز و يخارج محصوالت و كاالها از توسعه

 .است داشته يريچشمگ رشد مذكور يكاالها مصرف يبرا زين تقاضا اند،آوردهدست  به
 ديتول  ،يكاريب كاهش همچون كالن اقتصاد يها شاخص بهبود منظور به توسعه دولت اما
 ندهيآ وعده توسعه دولت .كند يم محدود را يجهان عرضه رهيغ و يبوم عيصنا رشد ،يمل

 انه،يفردگرا رشد  به رو فرهنگ اما دهد يم شهروندان به را ياقتصاد توسعه بلندمدت
   مقرون و نيتر تيفيباك به يفور يدسترس بالدن به افراد يانهيگرامصرف و انهيگرا دهيفا
 يخودمحور يفلسف شيگرا ديتشد موجب شدن يجهان .است كاالها نيتر صرفه  به

 است همسازتر گر نامداخله دولت با يفلسف كرديرو نيچن نيا .استشده انهيفردگرا
(Haque. 2002: 115- 124). 

هاي سياست  ترين گفتمان مهمدر نسل دوم حقوق بشر كه امروزه تبديل به يكي از  
حق »المللي شده است به حقوق اقتصادي افراد تاكيد شده است.  داخلي و نيز بين

جا اهميت پيدا كرده است كه در مجمع عمومي سازمان ملل اعالميه حق  تا آن« توسعه
شود چرا كه  تر مي به تصويب رسيد. وظيفه دولت در اين شرايط بسيار سنگين 0توسعه

                                                      
1. hollow state 
2. Declaration on the Right to Development 
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ناپذير انسان قلمداد شده است و مطالبات اقتصادي افراد  جزء حقوق جدايي رفاه نيز
ترين مطالبات حقوق بشري شده است. به ويژه در كشورهاي در  تبديل به يكي از مهم

ترين متولي اقتصاد است و لذا مطالبات مردم نيز عمدتا متوجه  حال توسعه، دولت مهم
شدن فزاينده فرهنگ مصرفي و فرد گرايانه،  يدولت است. از سوي ديگر با توجه به جهان

كند.  بيشتر در قالب مطالبات رفاه فردي نمود پيدا مي شده  مطالبات حقوق بشري گفته
رد و مسائل يشتر مطالبات اقتصادي در حوزه  خدر واقع تقاضاي يک فرد از دولت خود ب

فاه شخصي خود مربوط به رفاه شخصي است. در چنين شرايطي كه فرد برآورده كردن ر
داند، اگر دولت قادر به برآورده كردن آن نباشد با بحران  حقوق خوش مي  را جزء

 شود. گويي و عدم مشروعيت مواجه مي پاسخ
ز اين رو سياستگذاري اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر دست يابي به توسعه ا 

هاي بر اساس  اشهايي همچون رشد تحرک اجتماعي، نظام پاد بايد با توجه به ويژگي
كنترل قدرتمندان   ها، محدوديت تنوع ديدگاه هاي اجتماعي و قت، پذيرش نوآوريليا

سياسي در زندگي اجتماعي و اقتصادي، گسترش فضاي خصوصي و غيره باشد. در 
ها به طوري نامتمركز توسط بخش وسيعي از  شدن بايد تصميم شرايط پيچيده جهاني

ني واردات يصورت گيرد. در عمل نيز راهبرد جايگز كنندگان توليدكنندگان و مصرف
پذيري پايين، كاهش  ، رقابت ها به حمايت دولت مشكالتي همچون وابستگي شركت

گذاري انحصاري، مشكالت مالي و كسري  انگيزه براي افزايش نوآوري و كارايي، قيمت
را از حوزه مزد پايين و مانندآن، كاهش جذابيت جايگزيني واردات  بودجه دولت، دست

 طور(. همان003 -040 :1434  است )الرسون و اسكيدمور،نظري به مردم نيز كشانده 
ي هاتيفعال توسعه امروزه شد، گفته بشر حقوق مسئله و شدنيجهان بخش در كه

-حقوق نيمواز تيرعا مستلزم ،يتجاري آزادساز قواعدي اجرا مرحله در ژهيو بهي تجار

ي نگاه كه صادرات توسعه استيس تحقق ازينشيپ لذا ست.ا هادولتي سو ازي بشر
 مقابل، در باشد.يم هادولتي سو از نيمواز نيا تيرعا دارد، محورتجارت وي تعامل

ي چندان اراده و التزام خود،ي رتعامليغ و انهيگرادرون نگاه با وارداتي نيگزيجا ستميس
توان گفت كه راهبرد توسعه يم عمجمو در ندارد.ي بشر حقوق نيمواز تيرعاي برا زين

 افراد آن در كه شدنيجهان ازي ناش انهيفردگرا وي مصرف فرهنگ رشد باصادرات 
 نيباالتر با خدمات و كاالها ازي متنوع مجموعه از مداوم و عيسر آزادانه، استفاده خواهان

 دارد.ي شتريبي هماهنگ هستند، متيق نيترمعقول و تيفيك
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 يريگجهينت

خودآگاهي فزاينده بشر در قرن بيست و يكم به اين سمت سوق پيدا كرده  گرايش و
گري فردي در  است كه هستي و هويت خود را خويشتن انتخاب كند كه اين انتخاب

دهد.  داري كنوني خود را در قالب خريدن و مصرف كردن نشان مي وضعيت سرمايه
ي همگي اسيس وي ماعاجتي مرزها شدن محو و انبوه مصرف شدن،يفردي ندهايفرآ

-يم كهتواند هر چيزي يمي كس هر كه كنند كمک احساس نيا جاديا به تواننديم
 حق داشتني معنا )به خواهانهيآزاد و انهيفردگراي مصرف التيتما نيا باشد.خواهد 
-يفرد راستا، نيا در هستند. شدنيجهاني فرهنگ امديپ نيتر مهم (،يزندگ در انتخاب

 وي بشر مشترک حقوق مسئله بهي آگاه كنار در ،يمصرفي ازهاين دنش متنوع و شدن
 اقتصاد عرصه در دولت كاركرد و نقش آن، تيرعا منظور بهي خارج وي داخلي فشارها

 امروزه، است. كردهي اساس تحوالت دستخوش را دولتي اقتصاد ياستگذاريس همان اي
 نديفرآ ازي ناشي فرهنگ حوالتت به توجه بدوني دولتي هااستيس و هايزيربرنامه
 اساساً و نبوده بشر دهيچيپ و متنوع مطالبات و ازهاين بهيي گوپاسخ به قادر شدن،يجهان

 رممكنيغي مل محدود عرصه در نيشيپي دستور وي دولتي هاچارچوب در ازهاين نيتأم
 است؛هشد رفتهيپذي جهان اسيمق در آزاد بازار تيمرجع كه در عصر حاضر است. دهيگرد

 فرهنگ و هيروح با انتخاب،ي هاامكان نيشتريب آوردن فراهم با آزاد بازار طرف، کي از
 آزاد بازار تحقق گر،يد طرف از و داردي هماهنگ وي خوانهم شدن يجهان عصر در بشر
 نيمواز تيرعا مستلزم ،يجهان سطح دري تجار تعامالت گسترش و جامعه کي در

 و هااستيسي سازنينو به ازين اساس، نيا بر است. دولت توسطي بشر حقوق مشترک
 رشد شاهد كهي عصر دري اقتصادي استگذاريس عرصه در دولتي هايريگ جهت
 تيهو ازي ترمتنوعي هاشكل و كار وي سنتي اجتماعي الگوها رييتغ ،يجهاني بازارها
ي ريگيپ واقع، در ،يسازنينو نيا د.ينمايم ريناپذاجتناب است، بودهي فرهنگ وي شخص

  است.ي جهان عرصه در انهيگراتعامل و انهيگرابرون محور،بازاري ها استيس
توسعه كه دولت بايستي همزمان در حالويژه براي كشورهاي در چنين تحولي به 

نمايد. دستيابي به توسعه مستلزم كسب تر ميدارد ضروريراستاي توسعه كشور نيز گام بر
شدن كسب چنين هاست و در عصر جهانيزم براي اجراي برنامهحمايت سياسي ال

  ممكن به بشري و داشتن نگاهي جهاني به مسائل غير حمايتي بدون رعايت موازين حقوق
ساالرانه رويكردهاي مركانتيليستي كارانه و ديوانرسد. همچنين، ماهيت محافظهنظر مي
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شدن است، تناسب از ملزومات جهاني پذيري و فضاي آزاد كهبا نوآوري مستمر، انعطاف
شدن نيز رويكردهاي بسته، گر بشر عصر جهانيگرايانه و گزينشندارد. فرهنگ فرد

 ملزومات، باي ستيبا كشور توسعه برنامه ،تابد. بر اين اساسگرا و تحميلي را بر نمي درون
 به دنيرس ريمس لذا باشد. داشتهي هماهنگ وي خوانهم شدنيجهان ،يفرهنگ ژهيو به

 سخت نظر به زادروني الگوها اتخاذ با توسعه حال دري كشورهاي برا رشد و توسعه
 نظام باي مل اقتصاديي همگرا ،ياطالعات جامعهي كنون طيشرا به تيعنا با و د،يآيم ديبع

ي ضرور كشورها نياي برا زابروني الگوها اتخاذ شدن،يجهان روند وي جهاني اقتصاد
-تجارت وي تعامل و انهيگرابرون نگاه با صادرات توسعه استيس ،يطيشرا نيچن در است.

ي ترمطلوب نهيگز لذا و داشته شدنيجهان نديفرا باي شتريبي هماهنگ دارد، كهي محور
  باشد.ي م توسعه درحالي كشورها در دولتي برا
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