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جهاني شدن از مفاهيم چند بعدي و پيچيده اي است كه درباره آن 
بحث هاي گوناگوني صورت گرفته و ديدگاهها و نظريه هايي نيز در 

تاكنون تعريف روشني از جهاني شدن . ارائه شده است  اين زمينه
ارائه نشده است ، زيرا اين پديده به حد تكامل نهايي خود نرسيده و 
همچنان دستخوش تحول است و هرروز وجه تازه اي از ابعاد 

قبل از اينكه به ديدگاهها . گوناگون آن مشخص و نمايان مي شود
م ابتدا به تاريخچه جهاني وتعاريف مختلف از جهاني شدن بپردازي

شدن و در ادامه به تفاوت دو واژه جهاني شدن وجهاني سازي مي 
 .پردازيم
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  جهاني شدن و گردشگري

  1ليال فرماني

  :مقدمه

جهاني شدن از مفاهيم چند بعدي و پيچيده اي است كه درباره آن بحث هاي گوناگوني صورت گرفته و ديدگاهها و نظريه هايي نيز در اين 
تاكنون تعريف روشني از جهاني شدن ارائه نشده است ، زيرا اين پديده به حد تكامل نهايي خود نرسيده و همچنان . زمينه ارائه شده است 

قبل از اينكه به ديدگاهها وتعاريف مختلف از . است و هرروز وجه تازه اي از ابعاد گوناگون آن مشخص و نمايان مي شود دستخوش تحول
  . جهاني شدن بپردازيم ابتدا به تاريخچه جهاني شدن و در ادامه به تفاوت دو واژه جهاني شدن وجهاني سازي مي پردازيم   

  

  تاريخچه جهاني شدن 

پردازان عالقه مند به بررسي ريشه ها ي تاريخي ساختارها وشبكه هاي نظام جهاني كنوني برآنند كه مبدا فرآيند جهاني برخي از نظريه  
از ديدگاه آنان با شكل گيري چنين تمدنهايي در واقع فرايند جهاني شدن هم آغاز شد ، چرا . شدن را بايد در تمدنهاي باستان جستجو كرد

چنين تمدنهايي همواره از لحاظ سياسي ، نظامي . منطق وساختار دروني خود ، تمدنهايي گسترش طلب بودند كه آن تمدن ها به اقتضاي 
وفرهنگي ، گرايش به گسترش و جهانگير شدن داشتند وبا نفوذپذير كردن مرزهاي واحد هاي اجتماعي كوچك وبسته ، ادغام آنها در واحد 

اين نظريه پردازان معتقد ند فرايند جهاني شدن هنگامي آغاز شده كه نطفه ي . ي ساختندهاي اجتماعي بزرگ تر و فراگير تر را ممكن م
در واقع آنان از پنج هزار سال تاريخ نظام جهاني .سال پيش ازميالد مسيح بر مي گردد  2500نظام جهاني بسته شده است و اين تاريخ به 

  . گويند وبه تبع آن پنج هزار سال تاريخ فرايند جهاني شدن سخن مي

شماري از . دسته ديگري ازنظريه پردازان ، شكل گيري و نقطه آغاز فرآيند جهاني شدن را بسيار كوتاه تر از نظريه پردازان فوق مي دانند
مثال ماركس و انگلس درك تاريخ جهاني شدن و . اين نظريه پردازان اعتقاد دارند كه با شكل گيري تجدد فرآيند جهاني شدن نيز آغاز شد

آغاز اين فرايند را مستلزم درك و شناخت تاريخ سرمايه داري مي دانند ، چون از ديدگاه آنان نظام سرمايه داري همواره دست اند كار 
پس با توجه اين ديدگاه ، جهاني شدن را بايد همزاد سرمايه )  lowy  , 1998 : 17( يكپارچه سازي اقتصادي و فرهنگي جهان بوده است 

  .داري دانست 

در آثار گوناگون مربوط به اين بحث ، واژه ها ومفاهيمي . قدمت فرايند جهاني شدن با قدمت مفاهيم معطوف به آن همراه بوده است 
اين واژه معموال در . جايگاهي برجسته دارد»   global« مختلف براي توصيف و تبيين آن به كار رفته كه در اين ميان واژه ي جهاني 

ل ، رويدادها و فرايند هاي موثر در ارتباط همبستگي و همگوني جهاني به كار مي رفت و به روايتي قدمتي چهار صد مورد نيروها ، عوام
  )   waters. ( ساله دارد

استفاده عمومي از واژه هايي نظير جهاني شدن . بيش از چند دهه از كاربرد واژه جهاني شدن نمي گذرد » جهاني « بر خالف واژه ي 
راه يافت كه بر باز شناسي آشكار » وبستر « براي نخستين بار به فرهنگ  1961در سال . شروع شده است  1960ن از دهه وجهاني كرد

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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با اين وجود جامعه علمي به پذيرش اين واژه چندان عالقه اي نشان نمي . اهميت فزاينده پيوندها و ارتباطات جهان گستر داللت داشت 
قگي و احتياط محافل دانشگاهي كم كم كاهش يافت و رشته هايي مانند اقتصاد به كاربرد اين واژه تن در طول دهه هفتاد بي عال. داد

شناخته نشده بود ولي از آن زمان به بعد ، بكارگيري آن  1980رابرستون معتقد است  ، كاربرد آكادميك اين مفهوم تا اواسط دهه .  .دادند
ر شدن فرايند جهاني شدن به واسطه ي پيشرفتهاي حيرت آور در حوزه ي فن آوري هاي با پرشتاب تر وگسترده ت. ،جهاني شده است 

در واقع امروزه مفهوم جهاني شدن در . ارتباطي ، اين واژه بيش از بيش اهميت يافت و جواز ورود به رشته هاي مختلف را كسب كرد 
   .تكانون اغلب بحث هاي سياسي ، اقتصادي و جامعه شناختي قرار گرفته اس

  

،  يونيورساليسم  »   globalism« ، گلوباليسم »   Globalizin« جهاني كردن  »   Globalization« جهاني شدن 
 »universalism  «  

  

در كنار واژه ي جهاني شدن ، واژه هاي نسبتا مترادف و هم خانواده ديگري نيز وجود دارند كه روشن ساختن نسبت و تفاوت آنها با واژه  
منتشر شد كتاب اول تاليف مارشال  1970اصطالح جهاني شدن به دو كتابي برمي گردد كه در سال  . ي جهاني شدن بي فايده نخواهد بود

عنوان جنگ و صلح در دهكده جهاني و كتاب دوم نوشته برژينسكي مسئول سابق شوراي امنيت ملي آمريكا در دوران مك لوهان تحت 
  .رياست جمهوري جيمي كارتر بود

در كتابش تمدن را به سه دوره  .مك لوهان بر نقش تحوالت وسايل ارتباطي در تبديل شدن جهان به دهكده واحد جهاني اشاره داشت 
  : د تقسيم مي كن

  تمدن شفاهي يا كهكشان شفاهي  -1

  .  تمدن مكتوب يا كهكشهان گوتنبرگ كه با اختراع چاپ آغاز گرديد -2

  .تمدن الكترونيك يا كهكشان ماركني كه با اختراغ راديو توسط ماركني آغاز شد -3

  

زيرا ارتباط افراد به صورت چهره به چهره . به پيش مي رود ) تمدن شفاهي ( مك لوهان معتقد است كه جهان امروزبه سوي دهكده قديم 
  . اشاعه پيدا مي كند....... بيشترفراهم گرديده است و فرهنگ شفاهي توسط راديو و تلوزيون و ماهواره و اينترنت و

سيستمي كه . فق شده ايم تا دامنه سيستم عصب مركزي خود را به يك بستر جهاني گسترش بخشيم تا امروز مو: مك لوهان مي گويد 
  .بر اين اساس ، امروزه ديگر كره زمين چيزي جز يك دهكده نيست. مفاهيم اصلي سياره ما را به زمان و مكان از پيش پاي خود برمي دارد
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  يونورساليسم

كه انسان را هر زمان ومكاني ، فارغ ازتعلق هاي فرهنگي ،چونان سوژه ها يا فاعالني خود مختار  يونورساليسم به ارزشهايي معطوف است 
  ) 25جهاني شدن ، فرهنگ و هويت ص . ( در نظر مي گيرند 

كه به  -ا ارزشهايي را در بر مي گيرد و افراد پايبند به آن ارزش ه -كه مادي تر وبسيار متاخرتر از يونورساليسم است  -هم  گلوباليسم
كل زمين را محيط مادي و افراد روي آن را شهروندان ، مصرف كنندگان و توليد كنندگان جهاني مي  -همه ي مردم جهان عالقمندند

گلوباليسم يكي از نيروهايي است كه به گسترش فرايند جهاني شدن كمك . دانند و خواهان اقدام جمعي براي حل مشكالت جهاني هستند
  . رابطه گلوباليسم با جهاني شدن مانند نسبت و رابطه ي يونورساليسم با ايجاد سازمان ملل است  مي كند ونسبت و

درمورد تمايز بين جهاني شدن وجهاني سازي بايد گفت كه شايد تا مدتي قبل ، صاحب نظران تفاوتي ميان دو مفهوم جهاني شدن و جهاني 
اين در حالي است كه جهاني شدن مفهومي است كه بالضروره نمي تواند . مي كردند  سازي قايل نبودند و از اين دو معناي واحدي ارائه

داراي فاعل وعامل باشد ، در حالي كه جهاني سازي مفهومي است كه لزوما فاعل وعامل مي طلبد با اين اوصاف جهاني شدن فرايندي 
ي ، اقتصادي و فرهنگي است و جهاني سازي پروژه اي است است گريز ناپذير كه شكل تكامل يافته پيشرفتهاي بشري در حوزه هاي سياس

  .كه  مشخصا در راستاي تامين منافع و مسلط كردن ارزش هاي مورد نظر قدرت برتر در عرصه جهاني بر ساير دولتها وملتها است 

به استقبال يك جهان رفتن ، متحد شدن ، آشنايي با فرهنگهاي ديگر و احترام »  Globalization« جهاني شدن  : پس مي توان گفت 
  .گذاشتن به آراء و نظريات ديگران ، حركتي كند ودرونزاد ، فرايندي سيال ودر حال انتشار در جهان 

به پذيرش عقيده و  نيرويي از بيرون وجود دارد كه مردم يك كشور يا يك منطقه را مجبور»   Globalizing« جهاني كردن   
حركتي برونزاد ، واژه اي تدوين شده از كشورهاي شمال براي به سلطه در آوردن ايدئولوژي و فرهنگهاي . فرهنگهاي جهاني مي كند

  .كشورهاي جنوب 

؟ و يا در اين جا ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا تفاوت بين جهاني شدن وجهاني سازي تنها يك امر انتزاعي و ذهني است 
واقعيت بيروني وعيني نيز دارد ؟ و به تعبير رسا وگويا ، آيا   آنچه در صحنه  جهاني در حال وقوع است امري واحد است و تنها ، تلقي 

مرور ادبيات اين موضوع نشان دهنده اين واقعيت است كه بعد از پايان جنگ سرد و ورود تدريجي اصطالح . وبرداشت از آن متفاوت است 
  .شدن به ادبيات سياسي و اقتصادي و مديريتي اراده اي وجود دارد كه سعي در اداره و كنترل تحوالت جهاني دارد جهاني

  

نظم نويني . با پايان جنگ خيلج فارس و برتري آمريكا و متحدين غربي اين ارائه اولين بار در قالب نظم نوين جهاني ظهور و بروز پيدا كرد
موكراسي  براي همه تحت رهبري اياالت متحده و در ميان ملت هاي جهان ، تنها آمريكا ست كه هم كه عبارت است از   صلح و د

  . ارزشهاي اخالقي و هم ابزار الزم براي پيشتيباني از نظم جهاني را دارا است 

كه پروسه يك امر  پس جهاني شدن يك فرآيند و به اصطالح يك پروسه است و جهاني سازي يك پروژه ، تفاوت اين دو در اين است
ضروري ، يك حركت تاريخي و داراي نيروهاي محرك تاريخي و جزء پويايي جامعه است و تا حدزيادي گريز ناپذير است اما جهانيسازي 
يك برنامه از جانب قدرتهاي بزرگ در راستاي اهدافشان به خصوص  اهداف اقتصادي وسياسي است و در راستاي تامين منافع و مسلط 

  . زشهاي مورد نظر قدرت برتر در عرصه جهاني بر ساير دولت ها وملت ها است كردن ار
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  تعاريف جهاني شدن 

در تعاريف جهاني شدن اختالف نظرهاي متفاوتي وجود دارد اين ابهام ، اختالف و تناقض موجود در تعريف جهاني شدن از عوامل چند 
  )  1384زماني ، ( وجهي بودن پديده يا فرايند جهاني شدن است 

  . در تعاريف ارائه شده از جهاني شدن تنوعي قابل مالحظه وجود دارد

  همبستگي همه جوامع  -
 وابسته تر شدن بخشهاي مختلف جهان  -

 افزايش وابستگي و در هم تنيدگي جهاني  -

 فرايند غربي كردن و همگون سازي جهان  -

 پهناورتر شدن گستره ي تاثيرگذاري و تاثير پذيري كنشهاي اجتماعي  -

 ادغام همه جنبه هاي اقتصادي در گستره جهان   -

 .......كاهش هزينه هاي تحميل شده توسط فضا ، زمان و  -

 افزايش روابط سازمان ها در خارج مرزها وبين المللي شدن  -

 باز شدن مرزها  -

  يكپارچگي اقتصادي دنيا   -
دن در مفهوم عام آن عبارت است ، از در هم ادغام شدن بازارهاي جهاني در زمينه هاي تجارت وسرمايه گذاري مستقيم و جا به جهاني ش

جايي و انتقال سرمايه ، نيروي كار و فرهنگ در چهار چوب سرمايه داري وآزادي بازار و نهايتا سر فرود آوردن جهان در برابر قدرت هاي 
عنصر اصلي واساسي دراين پديده شركت . به شكافته شدن مرزهاي ملي و كاسته شدن حاكميت دولت خواهد شد جهاني بازار كه منجر

  .هاي چند مليتي هستند 

جهاني شدن را فرايندي مي داند كه به وسيله آن ، رويدادها ، تصميمات و فعاليتهاي انجام گرفته در يك قسمت از جهان  )1990(گيدنز 
  . ر افراد ، گروهها و جوامع در ساير نقاط مي گذاردنتايج تاثير گذاري ب

در كتاب دموكراسي و نظم جهاني با وجود داشتن نگاه آسيب شناختي به جهاني شدن ، اين پديده را حركت به  )1996(ديويد هلد 
  .سمت نوعي دموكراسي جهاني مي بيند كه در عين حال كثرت فرهنگي و اقتصادي را نيز در خود خواهد داشت 

   

با اشاره به عصر اطالعات ، جهاني شدن راظهور نوعي جامعه شبكه اي مي داند كه در ادامه حركت سرمايه  ) 1990(  كاستلمانوئل 
  . داري ، پهنه اقتصاد ، جامعه و فرهنگ را در بر مي گيرد

جهاني شدن را رشد ووابستگي متقابل كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم وتنوع  ) (IMEصندوق بين المللي پول
  . مبادالت كاال و خدمات وجريان سرمايه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده تر و وسيع تر تكنولوژي مي داند

ي ، حمل ونقل و ساير مواردي است كه دسترسي بيشتر انسان ها به اكثر صاحب نظران و انديشمندان بر اين باورند كه ارتباطات ، تكنولوژ 
افكار و محصوالت يكديگر را فراهم ساخته است در نتيجه ، به واسطه مرتفع شدن بسياري از محدوديت ها كه سابقا بر سر راه ارتباط همه 
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، شاهد پيدايش و افزايش اشكال جديدي از ارتباط  جانبه ميان افراد و همچنين واحدهاي سياسي وغير سياسي نظام بين الملل وجودداشت
  .ومبادله درسطح جهان مي باشيم 

  ابعاد جهاني شدن 

از آن جهت كه در سالهاي گذشته جهاني شدن به عنوان اصطالحي اقتصادي شناخته مي شد تعاريف ارائه شده نيز بر همين بينش استوار 
گسترده و فراتر از  فقط بعد اقتصادي آن است كه در اين قسمت به ابعاد ديگر جهاني بود ولي آنچه مسلم است فرايند جهاني شدن بسيار 

  .شدن مي پردازيم 

  بعد اقتصادي  -1

  بعد اجتماعي و سياسي  -2

  بعد فرهنگي  -3

  بعد تكنولوژيكي  -4

  )  1384توكلي ، ( بعد جمعيتي   -5

  

  بعد اقتصادي 

قبيل افزايش توليد ، افزايش مصرف ، افزايش حجم مبادالت تجاري ، افزايش جريان جهاني شدن از بعد اقتصادي شامل تحوالتي از 
حجم بازارهاي مالي در مقايسه با گذشته رشد كرده و به يك عامل . سرمايه وسرمايه گذاري مستقيم خارجي نسبت به گذشته مي باشد

  . ونيروي پيش برنده در زمينه ادغام جهاني تبديل شده است 

شركت هاي چند مليتي به منظور . د وحجم فعاليتهاي شركت هاي چند مليتي نيزيكي از ابعاد اقتصادي جهاني شدن مي باشد افزايش تعدا
كاهش هزينه توليد و به حداكثر رساندن سود  ونيز برخورداري از مزيت رقابتي در مقابل ديگران در جهت فتح بازارها به فراسوي مرزهاي 

  . رها سرمايه گذاري  مي نمايندملي مي روند و در ساير كشو

Keit Bazanson    يكي از مشخصه هاي اساسي جهاني شدن را افزايش عمومي در مصرف گرايي جهاني مي داند و معتقد است اين
امر ناشي ازقدرت اطالعات وتكنولوژي ارتباطا ت است كه امروزه بر شهرهاي كوچك و اجتماعات روستايي حتي كشورهاي كامال فقير 

زرخنه و نفوذ كرده است و سطح مصرف و تقاضاي جهاني را متناسب با عرضه افزايش داده است و موجب ايجاد  همگرايي در ذائقه و ني
  .سليقه مصرف كنندگان در سطح جهاني گشته است كه نتيجه آن ايجاد بازاري به گستردگي همه  جهان براي توليد كنندگان است 

  بعد اجتماعي وسياسي 

از اين بعد نيز جهاني شدن  داراي ويژگي ها وپيامدهاي خاصي در زمينه تغييرات قدرت دولت وحاكميت ، ايجاد عدم تمركز، گسترش 
در هر صورت در اثر كاهش بعد زمان ومكان ، افزايش تبادالت بين المللي و كمرنگ . دموكراسي و حذف حاكميت هاي اقتدار گرا مي باشد

  . ا از اقتدار دولت ها به شدت كاسته خواهد شدشدن مرزها و محدوده ه
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  بعد فرهنگي

. جهاني شدن از بعد فرهنگي با افزايش تبادالت وارتباطات متقابل علمي وفرهنگي موجب ايجاد همگرايي بين ملت هاي جهان شده است 
و افزايش امكان ارتباط متقابل بين ملت ها و  به مسئله بنگريم ، جهاني شدن به واسطه ايجاد) نظريه گفتگوي تمدن ها ( چنانچه از زاويه 

فرهنگ ها ي گوناگون و متنوع جهاني و حذف تقريبي محدوديت زمان ومكان ، به عنوان مانعي جدي بر گفتگوي تمدن ها و فرهنگ ها 
ورد ونزاع بين آنها را از اين نگاه ، جهاني شدن بيش از آنكه گفتگوي تمدن ها و فرهنگ ها را موجب مي شود ، برخ. مطرح بوده است 

اين دسته كه از نظريات هانتينگتون تبعيت مي نمايند ، معتقدند كه جهاني شدن نمي تواند مبناي قدرت ونظم بوده وبيشتر . دامن مي زند 
و برخي صاحبنظران نيز جهاني شدن را از بعد فرهنگي حاكميت ارزش هاي جوامع غربي بر كل جهان مي دانند . چالش آفرين است 

معتقدند كه در عرصه فرهنگ نظير ساير عرصه ها همچون اقتصاد و سياست ، قدرت برابري و رقابت كشورهاي جهان سوم به حدي 
  .ضعيف است كه ناگزير فرهنگ ها وارزش هاي ملي ومحلي اين كشورها رو به زوال و نابودي مي داند 

  بعد تكنولوژيكي 

ينه تكنولوژي اطالعات و ارتباطات و صنعت حمل ونقل دست يافته است كه بعد زمان ومكان امروزه بشر به سطحي از مهارت ودانش در زم
بيش از پيش اهميت وكاركرد خود را ازدست داده وامكان افزايش جريان مراودات وتبادالت فرهنگي ، اقتصادي ، علمي و فني ونيز تحرك 

به عنوان مثال هزينه سه دقيقه مكالمه تلفني بين شهرهاي . هم آمده است بيشتر كاال، سرمايه و نيروي انساني در عرصه بين المللي فرا
كاهش يافت و اين رقم در حال  1996دالر در سال  3به حدود  1930دالر در سال  300از  1996و 1930نيويورك و لندن بين سالهاي 

  .حاضر با توجه به گسترش امكان ارتباط از طريق اينترنت به مراتب كمتر شده است 

كاهش شديد هزينه هاي ارتباطي و حمل ونقل به نوبه خود ادغام بيشتربازارها ، مصرف كنندگان ، و توليد كنندگان و فروشندگان را ميسر 
  . ساخت 

 عالوه براين ، حضور ماهواره و اينترنت ، امكان افزايش ارتباطات جهاني و تاثير گذاري آن در حوزه هاي علم ودانش ، اقتصاد ، سياست ،
  . رافراهم آورده است ....... فرهنگ و

  بعد جمعيتي 

يكي ديگر ازابعاد مهم جهاني شدن ، بعد جمعيتي آن است كه به ويژه درقالب حركت هاي جمعيتي و جريان هاي مهاجرتي به نقاط مختلف 
ياري از حيث اجتماعي و فرهنگي و جريان آزاد نيروي كار يكي از وجوه اساسي جهاني شدن است كه پيامدهاي بس. دنيا شكل گرفته است 

  . سياسي دارد

Chenchi Oma   را مطرح مي كند وتاكيدش به افزايش قدرت » شهروند جهاني « و » شهر جهاني « استاد دانشگاه هاروارد بحث
براي مثال در . شهروند جهاني كسي است كه در واقع قدرت انتخاب جهاني دارد: و مي گويد . انتخاب انسان درعرصه جهاني شدن است 

گذشته هاي نه چندان دور انسانها در يك ده يا يك شهر زندگي مي كردند وقدرت انتخاب آنها در حد امكانات همان جا تعيين مي شد ولي 
همچنين . در حال حاضر ، مصرف كننده قدرت انتخاب جهاني دارد ومي تواند كاالي مورد نياز خودش را از هر كجاي جهان انتخاب كند 

چنين فردي ديگر در چار چوب . تواند مكان سكونت خود را در جهان انتخاب و زندگي خود را در هر كجا كه مي خواهد سپري نمايد  مي
  . هاي محلي نمي گنجد و تبديل به يك شهروند جهاني شده است 
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عبارتست از تغيير در ساختار سني ، باال  از سوي ديگر در كشورهاي توسعه يافته برجسته ترين تغييرات جمعيت شناختي در دهه هاي اخير
رفتن اميد به زندگي به همراه با پايين آمدن ميزان باروري كه تدريجا منجر به افزايش سن متوسط افراد جامعه وافزايش تعداد افر اد 

د نسبت به كل جمعيت جامعه به عبارت ديگر نيروي كار كه در طيف سنين كاري قرار داشته باش. بازنشسته نسبت به افراد فعال مي شود 
  . در حال كاهش است 

راه حل آشكار مشكل فوق ، وارد كردن كارگر از كشورهايي است كه كارگر فراوان دارند واينجاست كه آزاد سازي بازارهاي بين المللي كار، 
بدين ترتيب جريان نيروي كار در  .تغييرات ساختاري در كشورهاي توسعه يافته و افزايش سن جمعيت جامعه با يكديگر تالقي مي كنند

عرضه بين المللي شكل مي گيرد كه منجر  به افزايش ميزان توليد در كشورهاي توسعه يافته ، افزايش كارايي در استفاده ازمنابع جهاني و 
  . افزايش پس انداز و سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه و كاهش فشار جمعيتي در آن ها مي گردد

  

  عوامل موثر در جهاني شدن 

  : پيدايش جامعه اروپا -

جامعه اروپا بازارهاي اروپايي را متحد كرده و . با هدف حذف موانع تجاري بين كشورهاي عضو ايجاد شد  1992جامعه اروپا در سال  
اين كار . جود دولتهاي محلي اكتفا نكنندشركتها را تشويق و ترغيب مي كند كه با كشورهاي ديگر ارتباط نزديكتري برقرار كنند و تنها به و

  . موجب خواهد شد كه اروپا از نظر سياسي ، متحد تر گردد

   تجربه هاي اقتصادي در جمهوري خلق چين -

و در تمام شركتهاي متعلق به دولت . پس از مرگ مائو ، نسل جديد رهبران چين يك هدف تازه و بلند پروازانه رشد اقتصادي اعالم كردند 
اين اصالحات باعث شد كه در درون سازمان وشركتهاي متعلق به دولت كارآفرين . يك سلسله اصالحات اقتصادي به عمل آوردند چين

 300دولت چين . بيش از  سه هزار شركت چيني اين اجازه را داشتند كه با شركتهاي خارجي وارد معامله شوند 1993در سال .تقويت شود 
  و شهروندان اين مناطق مي توانستند آزادانه با تجار وسرمايه گذاران داد وستد كنند  منطقه آزاد تعيين كرده بود

   فرو پاشي اتحاديه جماهير شوري -

به وسيله ميخائيل گورباچف ارائه  1988پروسترويكا ، ديدگاهي كه اتحاد جماهير شوروي براي بازسازي سيستم اقتصادي داشت و در سال 
در واقع فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و آزاد .ه سيستم اقتصادي متمركز بود كه سالها در شوروي رواج داشت شد و هدف آن پايان دادن ب

كشور و سرزمين با صدها ميليون نفر جمعيت از طلسم يك ايدولوژي كه مغاير با طبيعت انسان بود بر نظام اقتصادي تاثير  20شدن بيش از 
  .داشت 

   شمالي قرارداد تجارت آزاد آمريكاي -

برايان ( نخست وزير كانادا ) جورج بوش ( به وسيله نمايندگان رئيس جمهور آمريكا  1990طبق اين قرارداد در نخستين سالهاي دهه 
بسته شد و طبق اين قرارداد تعرفه گمركي و ساير موانعي كه برسرراه ) كارلوس ساليناس دوگورتاي ( و رئيس جمهوري مكزيك ) مالردين 

  . ت ها وافراد در اياالت متحده آمرريكا ، كانادا  و مكزيك قرار داشت از ميان برداشته شدتجارت شرك
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  نقش شركتهاي چند مليتي  -

كوشش شركت ها و موسسات اقتصادي بخش خصوصي در سراسر جهان به جهاني فكر كردن و عمل كردن و دست كشيدن از 
ديدگاههاي تنگ ملي و داخلي هزاران غول فرا مليتي ، منافع و سرحدات ملي را پشت سر گذاشته و حتي با ادغام و يكي شدن با رقبا 

  . ه را در تبعيت زنده ماندن وسود بردن در اختيار گرفته اند ودشمنان سابق افق هاي تازه و بازارهاي تاز

   جهاني شدن بازارها و اقتصاد جهاني -

در اين صورت بنگاههاي اقتصادي . مشتريان درون مرزي كشورها براي رفع خواسته هاي خويش به توليد كنندگان خارجي روي مي آورند
قاضاهاي برون مرزي باشند  كه نهايتا منجر به جهان شدني بنگاههاي اقتصادي براي بقا وموفقيت ناچارند هر چه بيشتر پاسخگوي ت

  .وجهان شمول شدن اقتصاد كشورها مي شود 

  اطالعات وارتباطات  -

  تحوالت تكنولوژي  -

  

  )43سليمان ايران زاده ص  (  عوامل موثر بر جهاني شدن از يك ديدگاه ديگر

برخي از صاحب نظران معتقدند كه عوامل موثر بر جهاني شدن سه عامل مهم واساسي يعني دانايي ، فناوري اطالعات در جايگزيني مواد 
  . يعني جهاني شدن براساس عوامل فوق قابل تعيين و تحليل مي باشد. مصنوعي به جاي مواد طبيعي است 

  دانايي  -

اگر در گذشته فقط كار وسرمايه در توليد مهم بود  امروزه عامل دانايي مهمترين . نياي دانايي است امروزه معتقدند كه دنياي تكنولوژي د 
ميل به دانايي و دانش عاملي در جهت . دانايي انسان را قادر به تسلط بر محيط و طبيعت در جهت ارضاي نيازها نموده است . عامل است 

  تغيير و تالش براي شرايط بهتر است 

  يني مواد مصنوعي به جاي مواد طبيعي جايگز  -

مثال كابلهاي مسي . محدوديت منابع طبيعي و نيازهاي نامحدود بشر انسان را به جايگزيني مواد مصنوعي به جاي موادطبيعي رهنمون كرد
  . جاي خود را به الياف نوري مي دهند و اين جرياني است كه در جهان در حال گسترش است 

   تكنولوژي اطالعات - 

تكنولوژي اطالعات يك انقالب و دگرگوني بنيادي در زندگي بشر به . تكنولوژي اطالعات ، با نرخ رشد اعجاب آوري در حال وقوع است
  .تكنولوژي اطالعات وابستگي متقابل  درزمينه هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي را در جهان امروزافزايش داده است . وجود آورده است 
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  :كنندگان جهاني شدن نظريات تاييد 

  )يك ايراني مي تواند سهامي را درتوكيو بخرد ( تعداد بيشتري از مردم وارد گستره سرمايه داري جهان مي شوند 

اين افراد جهاني شدن را از راه مقايسه سطح رشد و درآمد سرانه در آلمان شرقي و غربي سابق و كره شمالي و كره جنوبي  يا چين   - 
  . فرصتهاي تازه اي براي آنها فراهم مي سازد. بي  مي كنند و معتقدند كه جهاني شدن به كشورهاي فقير كمك مي كند وتايوان ارزيا

  رفاه جهاني ناشي از كاهش هزينه ها افزايش مي يابد  -

هاني افزايش بي سابقه در اين ديدگاه نه تنها ميزان تجارت ج. در شرايط كنوني ميزان تجارت جهاني ، بيشتر از دهه هاي قبل است  -
به عنوان مثال  اعمال فشار برشركتهاي تجاري و صنعتي كه يك رويه واحد را . يافته است ،بلكه اشكال آن نيز دچار تغيير كامل شده است 

  .تمام اين تحوالت واتفاقات به تقويت و ترويج جهاني شدن بازارها كمك موثري كرده است . در توليد اتخاذ كنند 

  كارايي محصوالت توليدي  افزايش -

با سود آوري قابل توجه بازارهاي  1970طرفداران جهاني شدن با اشاره به رشد بازارهاي مالي جهاني ، اعتقاد دارند كه اين فرايند از دهه  -
  . مالي ساحلي و گردش وسيع جريان پولي خارج ازحوزه اقتدار ملي همراه شده است

  بع انساني افزايش سطح علمي و آموزشي منا -

پناهندگان بي شماري به عنوان نيروي كار مهاجر قابل . اين ديدگاه معتقد است كه تحرك جهاني به تحرك جمعيت كمك كرده است  -
  .توجه در جهان پراكنده شده اند 

  ترس دولتها از اقدامات غير مسئوالنه  -

  . از ديدگاه تاييد كنندگان جهاني شدن فرايندي از يك توسعه اجتماعي است كه به تشديد خود آگاهي جهاني منجر مي شود -

  . حاميان جهاني شدن اعتقاد راسخ دارند كه روند رو به رشد پيچيده و روزبه روز ارتباطات ، خودآگاهي جهاني شدت پيدا مي كند  -

پديده جهاني شدن تمام آنچه را كه براي بازارهاي مصرف كننده در سرتاسر جهان رخ داده ، توصيف و تشريح مي حاميان ادعا دارند كه  -
  .كند 

  .امكان جذب نيروي انساني با هوش و عالقمند  -

  

  نظريات مخالفان جهاني شدن  

اراست و هدفش تحميل الگوي آمريكايي و سلطه مخالفان جهاني شدن معتقدند  كه اين پديده بر ايدئولوژي و مفاهيم ليبراليزم استو - 
در اين الگوي جهاني شدن بيست درصد . آمريكا بر جهان است و منافع اياالت متحده آمريكا و كشورهاي پيشرفته را تامين مي كند  

   .جمعيت بهره مند و هشتاد درصد بقيه در حاشيه هستند واين امر با مفهوم نظام جهاني متوازن سازگاري ندارد

  .برخي مخالفان معتقدند كه جهاني شدن فرهنگي يعني سيطره فرهنگ غربي بر ديگر فرهنگ ها واين يعني اوج سيطره استعماري  -
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  حضور سيستماتيك كشورهاي پيشرفته و عدم امكان كنترل مردم در كشورهاي در حال توسعه -

ذاري خارجي در  نقاط مختلف جهان آزادي مي بخشد  ومعناي آن موافقت نامه هايي كه كشورهاي پيشرفته مطرح كرده اند به سرمايه گ
تسلط كشورهاي پيشرفته بر ثروتهاي كشورهاي در حال رشد است ، چون اين كشورها از لحاظ اقتصادي و مالي و تكنولوژي هم وزن و 

  .هم شان نيستند 

  ) آ قازاده ، سارا ، حسين مباركي ( جهاني شدن ، فناوري اطالعات و چالشها  

  تضعيف قدرت سياسي دولت در حد مسئول هماهنگي بين بخشهاي خصوصي و توليد استراتژي -

  كاهش روحيه ملي گرايي ، قوم گرايي ، مذهب گرايي  -

  مجازي با پذيرش تساهل در اصول اوليه ارتباط ) بدون مرز ( خلق جوامع  -

  .ا شرايط كشورهاي پيشرفته هماهنگ است اخذ تصميمات مالي وپولي توسط موسسات بين المللي كه غالبا ب -

  .فشار بر قانون اساسي كشورها ولزوم تغيير در مفاد آنها  -

  تشديد بحران اشتغال  -

  .وضعيت سخت رقابت  واحدهاي صنعتي داخلي با واحدهاي صنعتي ساير كشورها  -

  .با بهره گيري از تحوالت فناوري اطالعات  فرار مغزها بصورت فيزيكي و يا كار كردن انديشمندان براي شركتهاي فرامرزي -

  .احتمال بروز تنش هايي كه ريشه در همدردي قشري از جامعه با قشري ازجوامع ديگر دارد  -

  

  فرصتهاي جهاني شدن و گردشگري

يزدر چارچوب گردشگري با نزديك كردن مردم و فرهنگهاي مختلف نقش مهمي در اقتصاد جهاني بازي مي كند و از آنجا كه گردشگري ن
يك سيستم از عرضه وتقاضا شكل مي گيرد ، رشد تجارت جهاني گسترش گردشگري را در مناطق مختلف جهان درقالب تجارتي سود آور 
سبب مي شود گردشگري يكي از عوامل تسهيل كننده و يكي از اصلي ترين ابزارهاي جهاني شدن به حساب مي آيد و جهاني شدن اقتصاد 

  . مي آورد كه در رابطه مستقيم با جريان گردشگري قرار مي گيردبستري را فراهم 

با افزايش دسترسي وسهولت حركت در كشورها و آشنا شدن با فرهنگ ها ، بازار توريسم براي برآورده كردن درخواست فزاينده پذيرش  
ري در جست وجوي تجارب خاص ومتفاوت همانطور كه مقصدها گسترش مي يابد ، مردم بيشت.انواع مختلف مسافران توسعه يافته است

  . هستند

در حالي كه هتل هاي لوكسي مانند هيلتون در جهان .خاص بودن وتفاوت غالبا يا انتظاراتي كه جهاني شدن ايجاد كرده ، تطابق ندارد 
كه جهانگرد بتواند در نوع خاصي از بازار توريسم در جست وجوي جايي است . همچنان نوع خاصي از توريست را به خود جذب مي كنند

  . محيطي با جامعه و فرهنگي كامال متفاوت خود را بيابد
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براي كشورهاي اروپايي كه غالبا كوچك نيز هستند و كشورهاي در حال رشد و شكننده ، اين دسترسي و تعداد بيشتر توريست چه مفهومي  
گرفتار شده اند ، توريسم را براساس منابع طبيعي خود ، توليدات  كشورهاي كه دردايره فقر خود كه در واقع طبيعت اقتصادشان است دارد؟

دربسياري ازاين كشورها ، توريسم نقش مهمي در پيوستن به جهان دارد ، اما به چه  .دستي يا خدماتي كه مي دهند پايه گذاري كرده اند 
  قيمتي ؟ 

ديگر نشانه مناسبي از رشد صنعت )ه از يك كشور ديدن مي كنند تعداد جهانگرداني ك( يكي از معمول ترين نشانه هاي اقتصاد توريستي 
  .اگر دليل خوبي بود ، ضرورتي نداشت كه در مورد تاثير ورود توريست فراوان بركشوها نگران باشيم . توريسم در كشورها نيست 

ورود تعداد زيادي توريست داراي هزينه هاي . دتوريست ها تاكيد كر» جا ي پا « امروزه ، بايد بر ايجاد تعادل بين درآمد و تاثير فرهنگي 
از جهات بسياري ، صنعت توريسمي كه ما با آن آشنا هستيم با سيستم توليد شكر . بسيار از جمله پيامدهاي اجتماعي ومحيطي وسيع است 

وض ساختاري بر استرس و شباهت دارد ، يعني تبليغ در خارج از كشور از طريق رضايت گردشگر ولي در ع) استخراج و كار زياد ( 
  .اكوسيستمي مختل به جاي مي ماند كه تا قبل از ورود گردشگران بعدي نمي تواند خود را ارزيابي كند 

  آيا راه ديگري وجود دارد ؟ 

در همين حال ، شايد ماخواهان تغييرات . اين حقيقت كه داشتن تعداد زيادي گردگر براي رشد توريسم حياتي است ، غير قابل انكار است 
ظاهري  توريسم نباشيم و بيشتر خواهان بخشي از اين تجارت باشيم كه درحالي كه اثر توريسم را برساختار محيطي واجتماعي ما كاهش 

  . مان را افزايش دهد مي دهد ، در آمد

همچنين افزايش آگاهي از گرم شدن جهان وتاثير تغييرات آب وهوايي را نيز بايد در تفكر ايجاد در آمد از طريق ترويج و تدارك خدمات 
  .براي پذيرايي از بازديدكنندگان در نظر گرفت 

ش توريسم از طريق فروش خدمات محيطي و در براي كشورهاي در حال رشد اين عوامل فرصت مهمي هستند براي رشد و گسترش بخ
  .همان حال ادامه و حفظ ساختار اجتماعي قوي 

در جهان يكپارچه ، مردم همچنان مي خواهند كه از هويت يگانه ، فرهنگستان ، اصول و ارزش هاي اجتماعي وسرمايه محيطي خود 
در حقيقت اينها بايد مورد احترام قرار گرفته و در مقابل رضايت . شوند اين گنج ها نبايد فداي بازار سرمايه وافزايش درآمد . حفاظت كنند 

  .جهانگردان كه منبع درآمد هستند نيز درنظر گرفته شود 

درآينده پيش روبه توليد توريسمي نياز داريم كه به جهانگردان شانس همكاري در حفظ محيط زيست را بدهد و همچنين ازهويت اجتماعي 
درضمن به ما اطمينان دهد كه آنها سواحل ما را درحالي ترك مي كنند كه به حفاظت و مديريت مداوم از طبيعت . د فرهنگي ما حفاظت كن

به تفسيري ، كشورهاي داراي منابعي مانند جنگل مي توانند از اين فرصت ها براي جذب توريست بيشتر . و منابع انساني كمك مي كنند
  .موزش صحيح حفظ محيط زيست نيز داده شود استفاده كنند ودر عين حال به آنها آ

همين موضوع در مورد حفظ سيستم هاي اجتماعي فرهنگي در اين جوامع صدق مي كند جهانگردان بايد براي حفاظت ازميراث فرهنگي 
پاداشي درزير داشته به همين دليل ، توريسم فرهنگي با توريسم ميراث فرهنگي بايد  .واحترام و رعايت سيستم هاي اجتماعي تشويق شوند 

ازطرفي ، جهاني شدن فرصتي را براي كشورهاي در حال رشد ايجاد كرده است ، فرصتي براي افزايش توليد توريسم با ايجاد . باشد 
اص آن بايد بيايند و در زندگي و فرهنگ مردمي خ. اطمينان كه مردم مي توانند بيايند و چيزي بيش ازدريا ، خورشيد و شن را تجربه كنند

  .شركت كنند واطمينان ايجاد كنند واطمينان ايجاد كنند كه نسل هاي آينده نيز از چنين تجربه اي لذت خواهند برد
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  موانع ومعضالت پيش روي جهاني شدن در اقتصاد ايران چه مي باشد ؟

  ترس ازجهاني شدن  - 

  نبودن مدارا و سعه صدر -

  پيرساالري -

  بيگانه هراسي  -

  عي نابرابري اجتما -

  ضعف در آموزش وپرورش  -

  وابستگي اقتصادي در نفت  -

  پايين بودن فرهنگ كار گروهي  -

  تبعيض به نفع خويشاوندان  -

  ضعف مديريت  -

  بوروكراسي اداري   -

شمندان ، جهاني شدن در دنياي كنوني ، از مباحث مطرح و مورد نظر بسياري ازانديشمندان ، خصوصا صاحبنظران اقتصادي مي باشد ، اندي
براين عقيده اند كه جهاني شدن  مرزها را از بين برده و سبب گسترش و توسعه مبادالت تجاري ، يكي شدن نظام اقتصادي و متعاقب آن 

اما بايد به اين موضوع . يكسان سازي فرهنگ جوامع مورد تهاجم قرار گرفته و موجب تسلط فرهنگي كشورهاي توسعه يافته قرار مي گيرد
نمود ، كه با گسترش و توسعه وسايل ارتباط جمعي ، اين يكسان سازي فرهنگي عمال آغاز گشته و فقط فرهنگهائي كه داراي اعتراف 

بنابراين براي گسترش . ريشه اي عميق و نيز اصيل مي باشند ، پايدار و ماندگار مانده و بقيه فرهنگها بتدريج رو به زوال خواهند رفت 
  . چه بيشتر اقتصادي مي باشد فرهنگي نياز به توسعه هر

جهاني شدن هيج ديوار و حصاري را نمي شناسد و براي همه قفلها ، كليد دارد ، به ويژه قفلهائي كه به شكل سنتي هستند ، بايستي اذعان 
  .نمود كه جامعه ما نيز از اين تهاجم فرهنگي بي بهره نخواهد گرديد 

بدون شك و يقين بهره وري ازمهمترين و اصلي ترين . الشهاي گوناگوني پيش رو داردايران در مقدمه راه پيوستن به جهاني شدن چ
مباحثي است كه انديشمندان ، به ويژه صاحبنظران اقتصادي بر آن تاكيد بسيار دارند ، بهره وري در هر يك از ابعاد جامعه داراي تعريف 

در بحث مصرف سوخت ، بحث فرسودگي وسايل نقليه و در بحث مشخصي است كه ازجمله ، درآموزش و پرورش ، بحث افت تحصيلي ، 
كه صنعت گران و تالش گران عرصه اقتصادي با ( واردات غالت ، موضوع كيفيت نان مصرفي و الگوي مصرف غذائي و در بحث صنعت 

ي انساني كار آمد صنعتي ، پائين موضوعات گوناگوني مانند نيروي انساني مي باشد كه از اهم آن مي توان كمبود نيرو) آن روبرو هستند 
بودن فرهنگ كارگروهي ، نداشتن برنامه ريزي صحيح ومنسجم براي تامين نيروي انساني آينده مي باشد كه از اهم آن مي توان كمبود 

ني آينده نيروي انساني كارآمد صنعتي پائين بودن فرهنگ كارگروهي ، نداشتن برنامه ريزي صحيح و منسجم براي تامين نيروي انسا
  .همسان با دانشهاي روز دنيا وضعف دروس دانشگاهي درتربيت متخصص وخبره ، نام برد
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