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چکیده

دراین مقاله مفهوم جهانی شدن و دیدگاه نظریه پردازان مختلف مورد بررسی قرارمی گیرد .جهت
مطالعه ابعاد مختلف جهانی شدن تالش شده از یک سو ازطریق پرسشنامه ومصاحبه شنناتت وفهن
دانشجویان را نسبت به جهانی شدن وبعد سیاسی آن ارزیابی گردد ،از سوی دیگر محقق تالش کرده
تا تاثیرات سیاسی جهانی شدن برروی زندگی ،دانش درباره سمبل های جهانی ،محصنوتت جهنانی
ونمادهای های جهانی وفه مفاهی پایه جهانی شدن درمیان دانشجویان منورد بررسنی قنرار دهند.
جهانی شدن به عنوان یک نیروی اصلی در قرن  21تاثیرات اساسی برجنبه های مختلنف اجتمناعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران برجای گذاشته است .تاثیرات سیاسی جهانی شدن در ایران
بویژه در میان دانشجویان بعنوان نمونه ای از جامعه ایران بیشتر در حوزه امور روزمره زنندگی ،ایجناد
شخصیت های جهانی ،گسترش سمبل های و نهاد های جهانی نمود پیدا کرده است .گرایش نسنبت
جامعه جهانی و افزایش آگاهی درباره حقوق سیاسی و اجتماعی از دیگرتاثیرات جهانی شدن در ایران
بوده است.
کلیدواژه ها :جهانی شدن ،جهانی شدن سیاست ،سمبل های جهنانی ،شخصنیت هنای جهنانی،
نگرش به جهانی شدن.
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مقدمه
در مباحث علوم انسانی بویژه مسائل مرتبط با جهانی شدن ما با یک موضوع روبرو نیستی بلکنه
با مجموعه موضوعاتی مواجهی که در کل به همه آنها جهانی شدن گفته می شود .امروزه روند های
جهانی به گونه ای است که گویی جهان باتمام معنایش از ترد تا کالن روندی غیر قابل پیشگیری را
طی می کند ،تکن فراتر از همه این بحثها این فرایند کماکان مسیر تود را می پیماید و توقفی برای
آن متصور نیست .با تمام این اوصاف باید اذعان داشت جهانی شدن یک مفهنوم انتزاعنی اسنت کنه
برای مشخص نمودن روند کالن سیاست های زیست محیطی ،سیاسنی ،اجتمناعی ،فرهنگنی ،فننی،
علمی ،اقتصادی و امنیتی در سطحی جهانی مقرر شده است .جهانی شندن در حقیقنت ینک مفهنوم
ذهنی است وتقریبا واقعیت بیرونی تاصی ندارد بلکه صرفا ازآثاروتبعات روند کالن جهنانی شندن بنه
این مفهوم استناد می شود.
تعاریف از جهانی شدن معموت نمی تواند از غرضنهای پژوهشنگربرکناربماند و نتیجنه آن بیشنتر
توجیه یا تقبیح پدیده جهانی شدن را مد نظر دارد .از این رومی توان اذعان داشت کنه جهنانی شندن
صرفا یک مفهوم نو برای یک فرایند کهن است .جهانی شدن آرمان همیشگی بشنر بنوده و بنه هنر
صورت و قالبی به آن نگاه کنی بی تردید کارگزارآن اراده ،فعل وبرنامه انسان است (عیوضی:1388 ،
.)21
در مورد قدمت و تاستگا پدیده جهانی شدن درمیان متفکران اتتالف نظروجنود دارد و اجمناعی
نیست .برتی جهانی شدن را یک پدیده قدیمی می دانند که قدمت آن به درازای تناریخ بشراسنت و
برتی آنرا یک پدیده جدید می دانند که در محدوده چند دهه اتیر شکل گرفته است (گنل محمندی،
.)66 :1381
مفهوم جهانی شدن
در مورد مفهوم جهانی شدن دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .گروهی جهانی شدن را نوعی تغیینر
درالگوها میدانند که عمدتا شامل تغییر در شیوه زندگی ،ارزشها ،و تساهل در برابر انواع تننوع اسنت
( .)Scholte,1999:9-18درهمین راستا شولت همچنین معتقد است که ازدهنه  60بنه بعند جهنانی
شدن کامل رخ داده است و قلمروزدایی به طور کامل به سمت تحقق تارجی حرکت میکند (شنولت،
.)73 :1382
گروهی دیگراز متفکران با محوریت دیوید هاروی تحلیل شان ازجهانی شدن را بنا تمرکنز بنر دو
مفهوم «زمان» و «فضا» آغاز می کنند .از دیدگاه این گروه جهانی شدن در اثر فشردگی زمان /فضنا
بوجود می آید .فشردگی زمان و فضا از دیدگاه این دسته عبارت است از کاهش زمان و کوچک شدن
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فضا و در اثر این فشردگی زمان برای انجام کارها بتدریج کاهش می یابد و همین کاهش زمنان بنه
نوبه تود کاهش یافتن فاصله تجربی بین دو نقطه متفاوت در فضا را بدنبال تواهد داشت .از دیندگاه
این گروه در عین حال که مکانها ثابت می مانند زمان ارتباط آنچنان کوتاه می شود که فضنا معننا و
اهمیت تود را از دست میدهد .دراین دیدگاه آغاز فرایند فشردگی زمان /فضا را در حقیقت همان آغاز
فرایند جهانی شدن می باشد .ازدیگاه این گروه عواملی که در تحقق فرایند فشردگی زمان نقش بازی
می کنند عبارتند از تحوتت اقتصادی و پیشرفتها چش گیری در حوزه های ارتباطی موانع فضایی را
به گونه ای به تحلیل برده اند که جها ن را به حوزه واحد تبدیل کرده است .در چنین شرایطی فعالیت
های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی چنان گستره ای جهانی یافته که فعالیت ها ،تصمی هنا و روینداد
ها در بخشی از جهان افراد و اجتماعات بخش های کامال دور افتاده را ه تحت تاثیر قرار می دهد.
طیف دیگنری از نظرینه پنردازان بنا تمرکنز بنر آرای گیندنز در تبینین جهنانیشندن از مفهنوم
«جاکندگی»1استفاده می کنند .منظور این گروه از این مفهوم همانگونه که گیدنز می گوید این است
که «کنده شدن روابط اجتماعی از محیط های محلی ه کنش و تجدید ساتتار اینن محنیط هنا در
راستای پهنههای نامحدود زمانی و مکانی است» (سلیمی .)249: 1384 ،در حقیقنت اینن گنروه منی
گویند دیگر روابطاجتماعی و پدیده های اجتماعی در جوامع مدرن مانند جوامع پیشا مدرن ینا همنان
جوامع سنتی مکان مند و یا صرفا در قالب های محدودی مکانی جنا نگرفتنه بلکنه از نظنر زمنانی و
مکانی نامحدود می باشد .به عقیده این طیف مه ترین ویژگیجهانی شدن تفکیک زمان مکان است
و ک رنگ شدن نقش جغرافیا و فضا در تعامل جوامع انسانی است .به عبارت دیگر جهانی شدن یک
فرایند اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی کنه بنر روابنط اجتمناعی و فرهنگنی سنایه
افکنده است از بین می رود ومردم به طور فزاینده از کاهش این قید وبندها آگاه منی شنوند .در پرتنو
چنین تحوتتی جهان شاهد وجود تک جامعه و تک فرهنگ در سیاره زمین تواهد بود .جامعه جهانی
شده از نظر فرهنگی نامنسج و نا هماهنگ است .در این جامعنه و ابسنتگی و تعلنق تناطر افنراد بنه
هویت سرزمینی ک رنگ شده از بین می رود و نوعی ارتباط گسترده هماهنگی وجود دارد .به گونه ای
که دنیا کوچک تر از قبل بروز می یابد و افراد در متن آن می توانند هر چیزی را به هر کسی در هنر
کجای دنیا که مایل باشند منتقل سازند آن ه انتقالی که از سرعت نوربر توردار است ( Held and
.)McGrew, 2000:42
در نهایت تعریفی که از جهانی شدن می توان داشت مطابق با تعریف مالکوم واترز عبنارت اسنت
از« :فرایندی اجتماعی است که در آن محدودیت هنای جغرافینایی ،تنظیمنات اقتصنادی ،اجتمناعی،
سیاسی و فرهنگی کاهش می یابد و مردم به گونه ای فزاینده از رفع شدن این محدودیت ها آگناهی
1 Disembedding
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می یابند وبر پایه آن عمل تواهد کرد» ( .)Waters,2001:5درتعریف واترز مکانیس های ارتبناطی
بسیار مورد توجه هستند .رسانه ها ابزارتاثیرگذار هستند ومهمترین عمل تاثیرگنذار برجوامنع مختلنف
هستند که دارای جنبه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد.
ابعاد جهانی شدن
درمیان صاحبنظران دیدگاهها ی مختلفی درمورد جهانی شدن وجود دارد ،همین تنوع باعث شده
جهانی شدن ازابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد .درراستای فه بهتربه بررسی ابعاد مختلف جهانی
شدن می پردازی .
جهانی شدن اقتصاد
بیشتر محققان جهانی شدن را عمدتا فراینندی اقتصنادی تکنولوژینک منی داننند .اینن گنروه از
محققین جهانی شندن را بنرای توصنیف همگراینی جهنان درون ینک اقتصناد سنرمایه داری بنه کنار
می برند .این فرایند ازطریق افزایش تمرکزصنایع در دست تعنداد کنوچکی ازشنرکت هنای فراملنی،
پویایی جهانی سرمایه ،جریان کات ،تقسی کار جهانی ،رشد نهادهای جهانی و تغییر در تجارت جهانی
ازکاتها و تدمات به ابزارهای مالی متجلی می شود .جهانی شدن اقتصاد شرایطی را بوجود منی آورد
که در آن حد و مرزهای جغرافیایی در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت ،سرمایه گذاری ،تولیند و
نقل و انتقا تت مالی کمترین نقش را تواهند داشت (واترز.)142:1379 ،
در اواتر دهه فتاد موج جدیدی از فرایند جهانی شدن اقتصاد شکل گرفت که در درجه اول تحنت
تأثیر تحوتت و پیشرفتهای حیرتانگیز در عرصه ارتباطات بود .این پیشرفتها هزینههنای ارتبناط و
حمل و نقل را به میزان بسیار زیادی پائین آورد و زمینهساز ادغام جهانی اقتصادها شد .از سال 1945
تاکنون هزینه حمل کات از طریق دریا به طور متوسط پنجاه درصد ,هزینههای حمنل و نقنل هنوایی
هشتاد درصد و هزینه مکالمات تلفنی بینالمللی  99درصد کناهش یافتنه اسنت و بنه همنین دلینل
شبکههای ارتباطی بسیار کارآمد و ک هزینهای در گستره جهانی شکل گرفته است و پیشنرفتهنای
تارقالعاده در رایانهای کردن امور بوجود آمده است .نظامهای دیجیتالی و فنآوری ماهوارهای نینز در
پیشبرد فرایند جهانی شدن اقتصادی در سالهای اتیر نقشی بسزا داشتهاند .در نتیجه اینن تحنوتت
امروزه بسیاری از کاتها و تدماتی که تاکنون قابل تجنارت نبودنند ,در مندار تجنارت جهنانی قنرار
گرفتهاند .نظامهای ارتباطی جهانی ,به شرکتها این امکان را می دهد تا برنامنه تولیندی و عملینات
مالی تود را به صورت همزمان در چندین کشور هماهننگ کننند و در واقنع بنه عملینات اقتصنادی
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جهانی مبادرت ورزند .اطالعات نیز به واسطه شبکه های ارتباطی قابل تجارت و مبادلنه شنده اسنت.
اطالعاتی مانند مشاوره مدیریتی ،سیست های نرمافزاری ،فیل  ،نوار کاست ،دیسکتهای فشرده ،اتبار
تلویزیونی و از این قبیل در این چهارچوب ،تحرک و سیالیت سرمایه نیز به میزان بسنیار زینادی و در
قالب پول افزایش یافته است .به عبارتی پول به محصولی تبدیل شده که جوهرهاش اطالعات موجود
در آن است (گل محمدی.)64 :1381 ،
به عبارت دیگر ،باید اذعان کرد که جهانی شدن اقتصناد دارای نتنایج مهمنی بنرای اشنخا و
اقتصادهای دیگر است .درواقع جهانی شدن اقتصاد دارای دو بعد است ،در بعد اول مفهنوم گسنترش
جغرافیایی دارد .لذا جهانی شدن اقتصاد به طور فزایندهای فضای جغرافینایی گسنتردهتنری را اشنغال
میکند .و در بعند دوم جهنانی شندن اقتصناد مفهنوم فرآینندی را دارد کنه شندت و فشنرده شندن
وابستگیها ،پیوندها و تعامالت بین اقتصادی رادربرمیگیرد .بنابراین منطقی است که جهنانی شندن
اقتصاد را به شکل فرایندهای متعدد ،متکثر و گسترده ترسی کننی  .جهنانی شندن اقتصناد بنر ذات
بیمرزی جریانهای اقتصادی تأکید میورزد و درنهایت جهانی شدن اقتصاد بر تبدیل شندن جهنان،
به ویژه در بعد اقتصادی ،به یک واحد همگرا شده تأکید میکند .وضعیت فوق باعنث تضنعیف اقتندار
دولت در نظ بخشیدن به اقتصادهای ملی می گردد و نظام اقتصادی جهانی جنایگزین آن منیشنود
(اتوان زنجانی.)72 :1382 ،
جهانی شدن اقتصاد شامل تغییرات و تحوتت شگرفی است که در شنیوه هنای تولیند ،توزینع و
مصرف کات ها و تدمات رخ داده است .بعالوه تحوتتی رخ داده که وضعیت فعلنی جهنانی شندن را
بیان می کند و این تحوتت عبارتند از :وجود حداقل موانع تعرفه ای ،رشد نو سنوداگرای منطقنه ای،
تقسی فنی کار به جای تقسی بین المللی کار ،غیر متمرکز شدن تولید ،غیر منادی شندن کنات هنا،
سرمایه گذاری شرکت های فراملی و درعین حنال بناقی مانندن سنرمایه گنذاری مسنتقی تنارجی،
پذیرش الگوی انعطاف پذیردر ایدئولوژی تشکیالتی سازمان ها ،رشد و تکامل بازارهای مالی و مقررات
روزافزون دولت ها در زمینه بازار کار (واترز.)1379:142،
از بعد اقتصاد اطالعاتی نینزعالئ و نشنانه هنایجهنانی شندن اقتصناد بسنیار اسنت .در زمیننه
تکنولوژی وامورفنی نیز اکنون شاهد تغییرات بسیار گسترده ای هستی  .تصوصا در زمیننه ارتباطنات،
اطالعات ،و رسانه ها ،این تکنولوژی بهنیروی عظیمی برای تغییرو تحول تبدیل شده است به گونهای
که از عصرکنونی به عنوان عصر اطالعات نام می برند .البته باید توجنه داشنت کنه هننوز برتنی از
محققان نظرات مخالفی درباره رهیافت حاک براقتصاد وجود دارد .بعنوان مثال کوهن براین باور است
که اقتصاد بین المللی هنوزجهانی نشده است و بازارها ،حتی بازار های صننایع اسنتراتژیک و شنرکت
های عمده ،هنوز از یکپارچگی کامل فاصله دارند (کاستلز.)1380:132،
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جهانی شدن فرهنگ
بهباوری جهانی شدن در ذات فرهنگ مدرن نهفته است و رسوم فرهنگی نیزدر ذات جهانی شدن
نهفته است .درحقیقت فرایند های دگرگون سازعظی دوران ما با جهانی شدن توصیف می شوند و این
فرایند ها را نمی توان به درستی فهمید مگر آنکه آنها رابا واژگانی که بار فرهنگی دارند دریابیی  .بنه
همین سان ،این دگرگونیها بافت تجربه فرهنگی را تغییر می دهنند و درواقنع بنر درک منا از مفهنوم
فرهنگ در دنیای مدرن تاثیرمی گذارند (تاملینسون .)13 :1381،همچنین کاسنتلزنیز ماهینت جهنانی
شدنی که درحال شکلگیری است اساسا فرهنگی می داند و در چنین فضایی حامالن فرهنگ ،علنی
اتصول می توانند باتترین سه ونقش را در تحوتت آتی ایفا نمایند (کاستلز.)21 :1380
موضوع جهانی شدن بر این فرض قرار دارد که عرصه فرهنگ بر مبادتت و روابط نمادین استوار
است وجهانی شدن نیز در زمینه هایی بیشترین شتاب را دارد که در آنها نمادها واسطه برقراری روابط
هستند .در واقع ازآنجا که مبادتت مادی ،روابط اجتماعی را به مکانهای به تصو وابسته می کنند
با محدودیتهای زیادی مواجه می باشند .نمادها را منی تنوان در هنر زمنان و مکنان تولیند کنرد و
محدودیت های نسبتا اندکی در تولید و بازتولید آنها وجود دارد .وانگهی این نمادها بنه سنادگی قابنل
انتقال هستند .مهمتر اینکه چون نمادها غالبا گویای اصول و اعتقادات انسانی هستند ،درعصر جهانی
شدن از اهمیت جهانی برتوردارند (واترز.)21 :1379 ،
در مباحث جهانی شدن فرهنگ با دو آینده نگری که اضمحالل هویت های ملنی و گنرایش بنه
فرهنگ عمومیجهانی با ماهیتی لیبرال دموکراسی است روبرو میباشد .حوزههای تبادل اطالعات به
عنوان محرک اصلی تحوتت جهانی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به تعریفنی ننو از فاصنله بنا
ماهیت عملکر دی این واژه پرداتته است .در این دیدگاه جهانی شدن فرهنگ به معنای بوجود آمندن
یک فرهنگ فراگیر برای همه ملت های جهان متفاوت با همه فرهنگ های محلی ،ملنی و قناره ای
موجود است .فرهنگی که در آن زبان ،سنن ،تمایالت ،ارزشها و شیو های پرکردن اوقات فراغت برای
همه مردم جهان یکسان شده است ،در این دیدگاه عدم پایداری کارکردهای سننتی و بنومی بتندریج
منجر به فقدان هویت و سنت ها شده است و بافت اجتماعی جوامع را متالشی می کند .هانس پتردوار
معتقد است درماندگی روبه افزایش انسان ها در زمینه تشکیل گروهها و محافل مشترک و نهادهنای
مدنی ،ف قدان سنت و هویت و افزایش شکاف میان فردینت افنراد ،همنه و همنه ازجملنه مصنایب و
مشکالت انسان فردا تواهد بود .این گروه با تاکید بر نفوذ فرهنگ های بیگانه به گسنترش سنطح و
عمق دره پیچیدگی های اجتماعی و اقتصادی جهان ،نابودی فرهنگ های بنومی و تلنق فرهننگ
نوین و پویای جهانی را اجتناب ناپذبر می دانند (پیشگاهی فرد.)155-160 :1380 ،
در نگاه دیگر به جهانی شدن فرهنگ که رابرتسون یکی از پنرچ داران آن منی باشند ،جهنانی
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شدن به نوعی احساس یکی شدن است .احساس یکی شدن طریق دیگنری اسنت بنرای بینان اینن
مطلب که جامعه بشری در حال هویتسازی نوینی است .به عبارت دیگر ،جهانی شدن در حوزههنای
مختلف از جمله در حوزه فرهنگی موجب نوعی واگرایی توإم با همگرایی شده است .از سنوی دیگنر،
احساس یکی شدن یا هویتسازی جهانی ،نقش کلیدی را در ایجاد هماهنگی بین عین و ذهن ،یا به
عبارت دیگر بین جهانی شدن و فرهنگ منطبق با آن ایجاد میکنند .از اینن جهنت در عصنرجهانی
شدن یک واگرایی فرهنگ در سطح ملی و یک همگرایی فرهنگ در سطح کالن و جهنانی در حنال
شکلگیری است (دهقانی.)9 :1386 ،
در واقع دراین نگاه جهانی شدن همگون سازی فرهنگی را درپی دارد ،زیرا جهانی شدن فرایندی
است در یک نظام جهانی به ه پیوسته نامتقارن جهانی شدن برای همگن سناتتن ،چنند فرهنگنی
تاریخی جوامع را به کار می گیرد و شکل های تازه ای ازچند فرهنگی را می سازد و در واقنع همنان
فرایند جهانی شدن که یکپارچه می کند تفکیک و طبقه بندی نیزمی کند (کانکیلی.)265 :1379 ،
در شرایط جهانی شدن فرهنگ بسیاری از شاتصهای فرهنگ قومی و محلی برجسته تر شنده و
به فراسوی سرزمین ملی و به فراسوی سرزمین ملی و بومگاههای محلی سنرازیر شنده اسنت .رونند
جهانی شدن فرهنگ به معنای به فراموشی سپردن فرهنگ های بومی ،منطقه ای و ملی نیسنت .در
این دیدگاه برتی فرهنگ ها که امروزه به عنوان فرهنگ ملی از آنها یاد می شود ،مصنوعی به نظنر
می رسد آنان معتقدند تطوط جدا کننده واحد های سیاسی نمی توانند جدا کننده فرهنگ ها نیز باشند
و چنانچه دلبستگی نهایی افراد ،هویت بومی ،قومی ،فرهنگی و دینی آنها باشد پا برجا می ماند .بنابر
این باید گفت جهانی شدن به معنای از دست رفتن هویت های بومی نیست بلکه به معنای از دسنت
رفتن مرزبندی های مصنوعی است (پیشگاهی فرد.)162 :1380 ،
جهانی شدن سیاست
امروزه پدیده جهانی شدن بطور کامل شناتت منا از سیاسنت و سرشنت تعامنل مینان بنازیگران
عرصه سیاست را دگرگون کرده است .در نگرش سنتی به سیاست دولت محنور اصنلی بنود و در آن
دولت به عنوان بازیگر سیاسی رفتار می کرد و عمده توجه بر روی سطح ملی فعالینت دولنت متمرکنز
بود .دراین رهیافت دولت مهمترین عامل تاثیرگذار برجوامع بود که شامل تاثیر بررفتار ،کردار وگرایش
های سیاسی افراد است .ولی جهانیشدن باعث پایان بخشیدن و یا شاید نابود شدن تمایز میان حوزه
داتلی و تارجی گردیده است .حتی برتی تا آنجا پیش رفته اند که از ظهنور ینک «جامعنه جهنانی»
صحبت میکنند .در واقع اگرچه امروزه دولت ملتها همچنان به عننوان ینک بنازیگر مهن در صنحنه
سیاسی عمل میکنند اما رشد شدید عناصر فراملی و گروهها و سازمانهای بین المللنی ممکنن اسنت
◊ 49

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره سیوهشتم ،بهار1396

این ادعا را رد کند (.)Heywood, 2002: 125
در واقع جهانی شدن شامل تغییر سازمان سیاسی جوامع از سطح ملی به سطح فراملی است .بعند
سیاسی جهانی شدن شامل مقوتتی مانند ظهور جامعه مدنی جهانی ،توجه فزاینده به مسائل مشترک
بین المللی ،افزایش قدرت سازمان ها و نهادهای بین المللی ،تضعیف حاکمیت دولت ملت ها ،کاهش
تمرکز قدرت دولت ،پیشرفتدموکراسی لیبرال و ظهوراشکالجدید ملیت گرایی می باشد .براساس این
دیدگاه در فرایند جهانی شدن ،فشارهای درونی و بیرونی موجب تضعیف حکومت هنای ملنی تواهند
شد و نوعی بحران حاکمیت را به همراه تواهد آورد.
همچنین جهانی شدن با بر ه زدن تعادل و سامان سیاسی جوامع موجب تلق وضعیتی متناقض
گردیده است .به بیان هلد ،جهانی شدن با از بین بردن محدود یت های فضا و زمان بنرای الگوهنای
تعامل اجتماعی ،امکان شیوه های جدید سازمان اجتماعی ،متضمن سازمان دهی رابطه میان قلمرو و
فضای اجتماعی اقتصادی و سیاسی نیز هست .به عبارتی دیگرهمان طورکه فعالیت ها وگرایشهنای
اجتماعی و سیاسی به طور فزاینده ای پا را از مناطق و مرزهای ملی فراتنر منی گنذارد ،دربرابراصنل
قلمروکه زیربنای حکومت نوین را تشکیل می دهد نیز یک مبارزه مستقی اوج می گیرد (هلد:1382،
.)8
در واقع در عصرجهانی شدن مسائل ملی به عنوان مسائل بنین المللنی بنه سنه طرینق موجنب
تضعیف حاکمیت دولت می شوند:
 .1موجب جهت دهی مجدد به اولویت های سیاسی فردی می شود.
 .2دولت  -ملت را بعنوان حالل مشکالت موجه نمی داند.
 .3سازمانهای بین المللی جدیدی تاسیس می کند که بنا وجنود آنهنا دولنت برتنی از اهرمهنای
حاکمیت تود را از دست می دهد (امیری و عظیمی دولت آبادی.)75 :1387 ،
گرچه گرایش های کنونی سیاسی درعصر جهانی شدن پیچیده و تا حندی متنناقض اسنت ولنی
تحوتت اتیر میتواند نشانگر پیروزی لیبرالیس باشد و گرایش راهبردهای اقتصادی ملنی بنه اتخناذ
الگوهای توسعه بازار مدار در صورتی ادامه می یابد که راه را بنرای همکناری اقتصنادی بنین المللنی
هموارکند .درواقع ،نقش دولت ها در سیاستگذاری های اقتصادی چه در سطوح ملی وچه فراترازآن به
حداقل ممکن میرسد .امروزه می توان سه شاتص مه سیاسنی بنرای جهنانی شندن برشنمرد کنه
عبارتند از سقوط نظام های تمامیت تواه و اقتدارگرای سیاسی ،گرایش به دموکراسی و تکثرسیاسی و
احترام به حقوق بشر .حرکت جهانی به سمت همگرایی های شدید میان ملت ها درامرتولید ،توزینع و
مصرف سیاست های اقتصادی و فرهنگی جدیدی را درابعاد جهانی طلب منی کنند (پیشنگاهی فنرد،
.)169 :1380
در نتیجه گسترش دموکراسی و تسهیل در امر ارتباطات جوامنع درعصنر جهنانی شندن ،ثبنات و
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امنیت حکومتهای اقتدارگرا و ایدئولوژیک مشکلتر میگردد .حکومتها مجبور به پنذیرش تعهنداتی
میگردند که تود نه تنها در ایجاد آن نقش نداشتهاند بلکه حق انتخاب و تاثیرگذاری عمده بنر رونند
مربوطه را نیز ندارند .جهانی شدن با تأثیر بر دو سطح داتلنی و تنارجی امنینت سیاسنی مبتننی بنر
مفروض سنتی ،موجب دگرگونی بنیادین در این مفهوم گشته است.
در نتیجننه جهننانی شنندن در بعنند داتلننی ،مسننئله امنیننت سیاسننی در ارتبنناط نزدیننک بننا رشنند
تودآگاهیهای فزاینده شهروندان مطرح میباشد که ناشی از تاثیر رسانه های جدید است .به تندریج
مردم داتل کشورها ،احساس آزادی بیشتری برای بیان عقایند و تواسنتههایشنان کننند و در نتیجنه
طبیعی است که گروههای مختلف تواستههای مختلفی را بیان کنند و حکومتها نیز ملزم به پذیرش
رویههای دموکراتیک و اعطای آزادیهای سیاسی و نظامهای مشارکت میگردند .همچنین در سطح
تارجی ،گسترش جهانی دموکراسی و سرمایهداری لیبرال ،موجب تضعیف نظامهای متفاوت سیاسی و
توسعه و تسلط جهانی این مکتب با ارزشهای همسانسازی سیاسی تنا تنویش منیگنردد .اینن
موضوع به نوبه تود می تواند باعث ایجاد موجها وگرایش های سیاسی همسو با غرب درمیان جوامع
در حال توسعه گردد (حسین زاد.)18 :1389 ،
در واقع در عصر جهانی شندن « ،نیروهنای جامعنه مندنی جهنانی بنا داشنتن مجناری ارتبناطی،
تواسته های تود را به سطح توده مردم در بسیاری از جوامع انتقال میدهند» و آگاهی مردم را بندین
سان بات برده و در پی آن ،انتظارات مردم نیز افزایش مییابد .به عبنارت دیگنر بنات رفنتن آگناهی،
«سیلی از تقاضا را روانه سیست سیاسی میسازد و موجب شکل گیری انتظنارات از سیسنت سیاسنی
میشود» .انقالب انتظارات به تودی تنود ،بحنران پاسنخگویی و بحنران مشنروعیت را بنه ارمغنان
می آورد ،و بدنبال آن ،موج دموکراسی تواهی در جهان گسترش می یابد .بدین صورت ،جهانی شندن،
«موجب کاهش نقش و کارویژه های دولت و ظهور شرایطی تازه برای گذار بنه دموکراسنی و دولنت
دموکراتیک و تخصصی شده است» (اتوان زنجانی .)72 :1381 ،البتنه تواسنته هنای جامعنه مندنی
جهانی ممکن است توسط اصحاب رسانه سامان دهی شود وبعوان ابزاری جهت هدایت افکار سیاسی
جوامع جهان سوم همسو با غرب مورد بهره برداری قرارگیرد.
همچنین مخالفان جهانی شدن استدتل می کنند که فرایند جهانی شندن ننه تنهنا بنه تضنعیف
دولت ملت منجر نخواهد شد بلکه قدرت آن را تحکی تواهد کرد .درسطح سیاسی ،دولت به عننوان
بازیگراصلی آن همچنان قدرتمند و پرنفوذ باقی تواهد ماند (صالحی امیری و عظیمی دولنت آبنادی،
 .)75 :1387در همین راستا رئالیستها بر این باورند که هر چند ممکن اسنت در نتیجنه رونند جهنانی
شدن ارتباط میان جوامع و اقتصاد بیش از پیش به ه وابستگی پیدا نمایند ،امنا اینن مسنئله سنبب
نخواهد شد که مه ترین ویژگی سیاست جهانی ،یعنی تقسی جغرافیایی جهان به دولت ملتها تغیینر
یابد و جهانی شدن نمی تواند کشمکش میان دولتها بر سر تصاحب قدرت را از میان بردارد بلکه تنها
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قادر تواهد بود بر حیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تاثیر بگذارد (بیلیس.)32 :1383،
البته باید به این نکته اشاره داشت که جهانی شدن سیاست شاید شاتصترین موردی اسنت کنه
شتاب آن از ابعاد دیگر جهانیشدن به مراتب کندتر است .و علت این امر را باید در ماهیت دولت ملی
و نظام مرکب از دولت ملت ها جستجو کرد .دولتها جهت حفظ اتتیارات و امتیازات ناشی از حاکمینت
موانع متعددی را برای جهانی شدن سیاست ایجاد کردهاند .البته به سادگی نمیتوان له یا علیه جهنانی
شدن رای داد .موافقان و طرفداران فرسایش و افنول حاکمینت معضنالت عدینده جهنانی از زیسنت
محیطی گرفته تا بالیای طبیعی و نیز ظهورتکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطالعاتی از ماهوره گرفته
تا اینترنت و همچنین مداتالت بشردوستانه سازمان ملل ،تدبیرجهانی وسیال بودن سرمایه جهنانی و
یکپارچه شدن بازارهای مالی را ممکن است بعنوان دتیل فرسایش حاکمیت بیان کنند .مخالفان می
توانند ناسیونالیس  ،هویت تواهی ،تجزیه طلبی وگسترش کمنی دولنت ملنت هنا را دلیلنی بنرای رد
نظریه موافقان مطرح کنند (ابراهیمی.)125 :1388 ،
علی رغ ادعای مخالفان و موافقان جهانی شدن باید اعتنراف کنرد کنه مجموعنه روزافزوننی از
شواهد نشان میدهد که تغییراتعمیقی درجوامع درحال وقوع است .که به نظر می رسد این دگرگونی
ها شکل تازه ای به حیات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جوامع سراسر دنیا می دهد .نا امننی در بعند
سیاسی منجربه بیگانه هراسی ،نیاز به رهبران با اراده و تمکین در مقابل اقتدار می شنود .ارزشهنای
پست مدرن به جای تمکین در برابراقتدار ،بر ابرازوجود تاکید وگروهای دیگر را تحمل میکند و حتی
به چیز های تارجی و تنوعات فرهنگی به مثابه چیزهای تارجی هیجان برانگیز و جالنب توجنه ،ننه
تهدید کننده تاکید دارد.
اگر در عصر جهانی شدن ودر داتل کشوری مردم احساس کنند زندگی شان به طنورکلی تحنت
تاثیرنهادهای دموکراتیک روبه بهود می رود ،این امر پایه های نسبتا عمیق ،گسترده و با دوامی برای
حمایت از آن کشور ایجاد می کند .چنین نظامی ،سنرمایه ای ازحماینت تودهنایی فنراه کنرده کنه
میتواند به نظام کمک کند تا شرایط دشوار را پشت سربگذارد .مشروعیت هر نظامی مفید اسنت ،امنا
نظامهای اقتدارگراازطریق سرکوب و اجبار دوام منی آورنند ،ونظنام هنای دموکراتینک بایند از دیند
شهروندانش مشروع باشد (اینگلهارت .)120-124 :1382 ،درعصر جهنانی شندن همچننین کشنورها
تحت فشارموج هایی قرارمی گیرنند عمندتا ازسنوی ابزارهنای ارتبناطی بنین المللنی بنرای هندایت
گرایشها و باورهای سیاسی مردم ایجاد شده است.
جهانی شدن و اطالعات
درعصر جهانی شدن وارد شدن اطالعات در انواع سیست هنا و در همنه سنطوح بنه مثابنه ورود
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اکسیژن به آن سیست برای ادامه حیات است و توقف اطالعات در هر سیستمی منجر به منر منی
گردد .انقالب ارتباطات یکی ازمحرک های اصلی تحوتت جهانی در زمینه های فرهنگی ،اجتمناعی
و سیاسی است .وبه دلیل ماهیت چند سویه بودنش مانع ازرهبری روند تحوتت توسط عده ای تا
می شود .ارتباطات متقابال در آگاه سازی بیش از پیش ملت های جهان از حقوق انسانی تویش موثر
است (سجادی .)31 :1387 ،در عصر جهانی شدن کنونی فنآوری های نوین ارتباطی و اطالعناتی از
جمله «اینترنت» ،امکان تغییر و تحول در باورها ،ارزشها و در نتیجه ،تصویر ذهننی مخناطبین را در
حد باتیی افزایش داده است (ستوده.)110 :1387 ،
واژه فاصله از بار مفهومی مکانی و زمانی برتوردار بوده است .تا کنون امکان انواع نقل و انتقاتت
میان دو یا چند نقطه با در نظر گرفتن فاصله قابل سنجش بود .بعد هنا فاصنله از مفناهی مکنانی و
زمانی صرف تارج شده و فواصل فضایی مطرح شد .در فرایند جهانی شدن فاصله مفهومی دیگرمنی
یابد و از حالت مکانی و زمانی تارج شده وماهیت عملکردی به تود می گیرد .به میزاننی کنه سنطح
توانمندیهای اطالعاتی افراد افزایش یابد ازحاشیه که در یک فاصله فضایی است تارج شده است و به
متن جهانی بودن داتل می شوند اع از اینکه در چه مکان و چه موقعیت جغرافیایی و یا چه فضنای
ملی باشند و به همین نسبت نیز کثرت گرا می شوند .دلیل اصلی کثرت گرایی فزایننده اتحناد آن بنا
تکنولوژی معاصر است که در قالب جهان اطالعاتی شبانه روزی ظاهر شده است .در این دوره شنعور
ملی به شعورجهانی تغییر یافته در حالی که به هویت محلی نیز توجه کافی شده است.
منظور بسیاری از محققان از جهانی شدن همین دوره اتیر است .تصوصیات این دوران اتینر ینا
جهانی شدن رایج و مورد نظر عبارتند از .1 :فنآوریهای اطالعات و ارتباطات؛  .2فشنردگی زمنان و
مکان؛  .3آگاهیهای حاصل از انفجار اطالعات  .4قلمروزداینی از جهنان .نکتنه مهن دیگنر دربناره
ماهیت این فرآیند ،پروسهای پروژهای و یا ترکیبی بودن آن است« .عدهای ماهیت آن را یک فرآینند
طبیعی و برتاسته از جوامع پسا صنعتی غرب میدانند» و آن را یک پروسه طبیعی قلمداد منیکننند.
ولی در دیدگاه دیگر ،جهانی شدن امری تصنّعی و هدایت شنده اسنت کنه غنرب ،آن را در راسنتای
تواستها و منافع تویش تعقیب و هدایت مینماید (سجادی.)31 :1387،
جهانی شدن در ایران
گروهی از پژوهشگران و نظریه پنردازان بنر اینن بناور هسنتند کنه افنزایش سنریع در تغیینرات
اقتصادی ،فرهنگی ،تکنولوژیکی و اجتماعی در سطح جهانی ،اثرهای متفاوتی را در مناطق گونناگون
جهان به وجود آورده است ،به گونه ای کنه جهنانی شندن در برتنی ازمنناطق تمندن سناز بنوده و
فرصتهای فراوانی را به وجود آورده و در برتی مناطق دیگر ویرانگر و یا سسنت کنننده سناتتارهای
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نظام اجتماعی و سیاسی بوده است.
امروزه نقش رسانه ها بویژه «اینترنت» در توسعه کشورها غیر قابل انکار اسنت و در آیننده ننه
چندان دور اینترنت به «هسته مرکزی ارتباطات» و روابط بین جوامع و انسانها تبدیل تواهد شد .در
سال  1386مرکز «آمار جهانی اینترنت» اعالم کرد ،ایران رتبه نخست تعداد کاربران اینترنتی را در
منطقه تاورمیانه کسب کرده است .البته مطالعاتی که اتیرا بر روی تعدادی از کشورهای جهان انجام
شده ،نشان دهنده آن است که از میان  62کشوری که وارد عرصه فرایند جهانی شدن شده اند ایران
درآترین مرتبه جای دارد .اما در هرحنال اینن مطالعنات تاکیند داشنته انند کنه در حنوزه سیاسنی و
شاتصهای مورد مطالعه ازجملنه حضنور در سنازمان هنای بنین المللنی ،امضنا مقاولنه نامنه هنا و
دگرگونیهای دولتی ،ایران تالش فراوانی داشته است (تواجه نوری ومقدس.)47 :1386 ،
نحله شناسی تفکرات صاحبنظران ایرانی دربناره جهنانی شندن ،چهنار رویکنرد متمنایز رانشنان
میدهد .عده ای با نگرش «ئومارکسیستی» با تعبیر مرکز پیرامون ،جهانی شندن را موجنب افنزایش
قدرت وثروت کشورهای متروپل و به حاشیه رانده شدن کشورهای ضعیف دانسته اند .برتی با نگرش
«نئورئالیستی» آن را فرصتی برای قدرت های بزر به منظور افزایش ،حفظ ،نمایش و اعمال قدرت
تویش با نگاه ابزاری به تحوتتی از قبیل کاهش اقتداردولت های ملی در نظام پساوستفالی محسوب
داشته اند .بعضی با رویکردی«نوکارکردگرایانه» افنزایش تعامنل هوینت هنای منطقنه ای را زمیننه
سازارتقای همکاریها و تفاهمهای جهانی دانسته و منطقه گرایی را فراگردی مطلوب و گامی اولینه در
مسیر جهانی شدن تلقی نموده اند .برتی دیگربا رویکردی «نئولیبرالیستی» جهانی شدن را به منزلنه
آزاد سازی تجاری در دنیای به ه پیوسته دانسته انند کنه منراودات و مبنادتت و ارتباطنات جوامنع
بشری را روزافزون تواهد کرد.
در همین رابطه کسانی مانند دکتر فرهنگ رجایی در عین اینکه جهانی شدن را موجب گسنترش
ارتباطات و اطالعات و هموار شدن راه برای شبکه های فراملیتی تولید ،تجارت و امور مالی می داند،
همچنین آن را زمینه سازقدرتمندی عده ای و ناتوانمندی عده زیادی دیگر به طور همزمان می داند.
فاتری پیامدهای مثبت جهانی شدن را رساندن انسان به صلح و آرامش جهانی ،گنرایش بیشنتر
حکومت های اقتدارگرا به دموکراسی ،کاهش تعارضات ایدئولوژیک ،گسترش اطالعنات و ارتباطنات،
نزدیکی و هماهنگی بیشتر بین بازیگران بین المللی و ارتباط و پیوستگی زنجیروار تحوتت بینالمللی
می داند و پیامد های منفی آن را فقیرترکردن فقرا ،غنی تنر کنردن اغنینا ،تخرینب محنیط ریسنت،
استثمارمدرن ،افزایش شکاف بنین کشنورهای درحنال توسنعه وتوسنعه یافتنه و قنرار گنرفتن ابنزار
تصمی گیری های بین المللی دراتتیار شمال برمی شمرد.
پیروزمجتهد زاده ،آثارمثبت جهانی شدن را حرکت آزاد سرمایه و گسترش مبادتت بندون مواننع
بازرگانی در جهان ،به ه پیوستن روزافزون اقتصاد ها در جهان و افزایش رونق اقتصادی و گسترش
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امنیت و ثبات جهانی ،ازمیان رفتن موانع حرکت اطالعات ،گسترش دامنه آزادی های فنردی وژرفتنر
شدن دموکراسی می داند و آثارمنفی آن را از میان رفتن امنیت شغلی افراد ،فقیرتر شندن کنارگزاران،
افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقرای اجتماع ،گسترش ناامنی ،بیشتر شدن گرایش های منادی در
فرهنگ ها و گسترش دامنه سودجویی و سود پرستی برمی شمرد (دهشیری.)9-12 :1380 ،
روش تحقیق
در این تحقیق ازیک سواز روش پیمایشی استفاده شده که یکی از رایج ترین سیست هنای جمنع
آوری اطالعات برای آگاهی ازعقیده وگرایش جامعه مورد مطالعه دربناره ینک پدینده تنا اسنت.
دراین پژوهش عالوه بر استفاده ازدوابزارپرسشنامه ومصاحبه جهت جمع آوری اطالعات ازاسناد جهت
بررسی تاثیرات جهانی شدن بر گرایشات سیاسی مردم در دوران انتخابات استفاده شده است.
جهت سنجش 1پرسشنامه ازضریب کرونباخ استفاده شده ونتیجه حاصله عبارت است از .816کنه
بیانگرضریب آماری مناسبی برای پرسشنامه می باشد .جهت ارزیابی 2پرسشننامه محقنق ازراهنمنایی
چندین متخصص جهانی شدن بهره برده است.
در این تحقیق برای بررسی مفهوم وابعاد جهانی شدن جامعه مورد مطالعنه دانشنجویان دانشنگاه
آزاد کرج انتخاب شده اند .در این تحقیق از روش تصادفی بنرای جمنع آوری داده هنا اسنتفاده شنده
است .جهت بهره بردن ازیک نمونه معنا دارکه درحدود  400نفر می باشند محقنق ازروش توشنه ای
تصادفی چند مرحله ای استفاده نموده است .نمونه ها ازمیان دانشجویان رشته های روانشناسی ،علوم
سیاسی ،کامپیوتر ،شیمی ،معماری ،ادبیات فارسی به صورت تصادفی انتخاب شده اند .جهنت بررسنی
تاثیرات جهانی شدن برگرایش های سیاسی مردم رفتارسیاسی مردم در دوران انتخابات منالک نظنر
می باشد.
فهم مفاهیم پایه جهانی شدن
بیشتر پاسخ دهندگان ( )59,6مدعی هستند که اصطالح جهانی شدن را شنیده انند در حنالی کنه
 30,3درصد اظهار کردند که با اصطالح جهانی شدن آشنایی ندارند و ( 10,1درصد) پاسخ نمنی دانن
را انتخاب کردند .این نکته را باید اذعان کرد که نوع تحصیالت ورسانه در فه پاسخ دهندگان ازواژه
جهانی شدن نقش دارد .دانشجویانی که در مقطع ارشد تحصیل می کنند وینا در رشنته هنای علنوم
1 Reliability
2 Validity
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انسانی تحصیل می کنند فه بیشتری از اصطالح جهانی شدن دارند.
محقق به این نتیجه رسیده که موضوعی که برتی از پاسخ دهندگان بنا آن روبنرو هسنتند اینن
نیست که آنها با جهانی شدن آشنایی ندارند بلکه مسئله این است که برتی از پاسخ دهنندگان نمنی
توانند جهانی شدن را مانند فه رایج از جهانی شدن تعریف کنند .دانش وفه برتی ازدانشنجویان از
جهانی شدن متقاعد کننده نیست .بعنوان مثال  41,3درصد به این سوال کنه جهنانی شندن بصنورت
تدریجی موجب بی مرزی دردنیا می گردد پاسخ نمی دان داده اند.
وقتی از پاسخ دهندگان درباره رابطه میان جهانی شدن و دهکنده جهنانی پرسنیده شند بسنیاری
معتقد هستند که رابطه بین این دو مسئله رابطه وجود دارد .در حقیقت بدلیل گسنترش شنبکه هنای
ماهوارهای و اینترنتی بسیاری از دانشجویان مسئله جهانی شدن را تجربه کرده اند .در این رابطه یک
دانشجوی رشته ادبیات می گوید« :من میتوان به توبی احساس کن که تو عصر جدید ما همگی به
ه نزدیک شدی انگار همه همدیگر را می شناسی شاید این یه جور جهانی شدنه».
بر اساس یافته ها چند مسئله مه وجود دارد که باید مورد بحث قرار بگیرد .اوت گرچه بسیاری از
دانشجویان اصطالح جهانی شدن را شنیده اند اما باید بنه اینن نکتنه اشناره داشنت کنه بسنیاری از
دانشجویان از موضوعاتی که با تولد و آغازجهانی شدن مرتبط است اطالعی ندارند .دوما ،فه بسیاری
از دانشجویان بوسیله رسانه های جمعی تحت تاثیر قرار گرفته است .اصطالح جهنانی شندن همنواره
توسط روزنامه ،شبکه های تبری ،تلویزیون ورادیو استفاده می گردد .درهمین رابطه ینک دانشنجوی
رشته کامپیوتر می گوید« :توب این کلمه جهانی شدن رومن زیاد ازتلویزون تودمان شننیدم ،یادمنه
همیشه می گفتند جهانی شدن زیرسرآمریکاست یعنی آمریکا اینوطراحی کرده ».سوما ،کسانی که در
مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند ویا درحوزه علوم انسانی تحصیل می کنند فهن بیشنتری از
جهانی شدن دارند .درواقع فه دانشجویان بسیارمتاثرازرسانه های جمعی می باشد.
دانش درباره سمبل های جهانی ،محصوالت جهانی و نمادهای های جهانی
جهانی شدن بیشتر از طریق گسترش محصوتت جهانی مانند کوکاکوتو پپسی ترسی می شنود.
وقتی که از پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا محصوتت جهانی ،سمبل هنای جهنانی و نمناد هنای
جهانی توسط جهانی شدن گسترش یافته است بیشتر آنها ( )54,3پاسخ موافق دادند .همچنین بیشنتر
پاسخ دهندگان شناتت بهتری ( )80,1ازتواننده های پاپ جهانی مانند مایکل جکسنون ،مندونا ،تیلنور
سویفت و جاستین بیبر دارند .درحدود  11,5درصد شناتتی نداشتند و 8,4درصد درکل هنی شنناتتی
نداشتند .دراین راستا یکی ازدانشجویان رشته علوم سیاسی می گوید «امروزه بچه های ایراننی تیلنور
سویفت و جاستین بیبر را بیشترازهرتواننده ای حتی توانندههای داتلی منی شناسنند ».اینن مسنئله
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نشان دهنده نفوذ نمادهای جهانی درمیان جوانان ایرانی می باشد.
اگرچه برتی از پاسخ دهندگان شناتت دقیقی از اینکه جهانی شدن به چنه معناسنت ندارنند امنا
بسیاری از آنها قادر بودند بسیاری از محصوتت جهانی مانند مدلهای مختلف ماشین و منارکهنای
لباس را شناسایی کنند .بعنوان مثال بیشتر پاسخ دهندگان ( 83,4درصد) می توانند به آسانی مرسدس
بنز ،ولو ،هوندا واپل را بعنوان ماشنین هنای تنارجی شناسنایی کننند .آنهنا همچننین قنادر هسنتند
مارکهای جهانی مانند نایک و آدیداس را به راحتی شناسایی کنند.
برنامه های تلویزیونی جهانی مانند «سوپرمن» و «اسپیدرمن» درمیان پربیننده ترین برنامه های
تلویزیونی درجهان قرار دارند و بیشتر پاسخ دهندگان ( 92,2درصد) با این برنامه هنا آشننا هسنتند و
معتقد هستند که این برنامه های معروف بیشتر برای نسل جنوان ونوجنوان هسنتند .کنافی ننت هنا
بصورت فزاینده ای نقش بسیارمهمی درعصراطالعات کننونی پیندا میکننند وبیشترپاسنخ دهنندگان
( 78,8درصد) با این مسئله موافق هستند که کافی نت ها برای هرجامعه ای درقرن  21دارای اهمیت
می باشد .دراین زمینه یکی ازدانشجویان رشته روانشناسی می گوید« :توی هرجامعه ای بویژه جامعه
ما جوانان به کافی نت ها واینترنت اعتیاد پیدا کرده اند ،برتی ازدوستای من روزانه  10سناعت تنوی
اینترنت هستند».
مسئله ای که ارزش یادآوری دارد این است که نمادهای جهنانی چگوننه زنندگی روزمنره پاسنخ
دهندگان را شکل می دهد .اما موضوعی که جالبتر است این می باشد کنه بیشنتر پاسنخ دهنندگان
دانش و شناتتی ازاین موضوع ندارند که نمادهای جهانی چه نقشی دراین دنیای درحال جهانی شدن
دارد .بعنوان مثال بسیاری از پاسخ دهندگان نتوانستند درک کنند که کوکاکوت وپپسی همان نماد های
جهانی هستند که همواره در برنامههای رسنانه هنای جمعنی نمنایش داده منیشنوند و نقنش مهمنی
درزندگی روزمره آنها دارند .آنها همچننین قنادر هسنتند برتنی از محصنوتت جهنانی کنه بوسنیله
کشورهای تارجی ساتته می شوند را شناسایی کنند ولی آنها نمی توانند ارتباطی میان این مسئله پیدا
کنند که چگونه همین نمادهای جهانی بر آنها تاثیر می گذارند وباعث می شوند آنها روزی تبدیل بنه
یک «شخصیت جهانی» شوند.
جهانی شدن بعنوان یک نیروی جهانی درقرن 21
بسیاری از پاسخ دهندگان دارای گرایشی مثبت به اجزا و ابعاد جهانی شدن هستند .بعنوان مثنال
درحالی که برتی ازآنها ( 30,2درصد) اظهار کردند که نمی دانند آیا نیروهای جهانی برای کشنورهای
مانند ایران توب وبا بد است اما تقریبا بیشتر پاسخ دهندگان ( 44,8درصد) باور دارند که جهانی شدن
برای کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت های باتیی است می تواند سودمند باشند .در مقابنل (25
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درصد) دانشجویان با این موضوع موافق هستند که جهانی شدن بعننوان شنکل جدیندی از اسنتعمار
آمریکایی قطعا برای مردم ایران تهدید است .بعنوان مثال یکی ازدانشجویان رشته علوم سیاسی منی
گوید « :ما توی کشورمون قابلیت های زیادی داری اگربتونی ازتواناییهای تودمون استفاده کنی می
تونی ازفضای بازی که درعرصه جهانی ایجاد شده استفاده کنی ».
اگرچه این اعتقاد وجود دارد که جهانی شدن یک موضوع قدیمی است اما جهانی شدن به شنکل
کنونی مسئله ای جدید برای مردم ایران می باشد .ودرمقایسه با جوامع توسعه یافتنه ،جامعنه ایراننی
درسال های اتیر و به شکلی عمیق با موضوع جهانی شدن درگیرشده است .درحقیقت تجربنه وفهن
قبلی دانشجویان درباره جهانی شدن برنگرش آنها درباره این فرایند بسیار تاثیرگذارتواهد بود.
نگرش به جهانی شدن سیاست
این تحقیق نشان میدهد که نزدیک ( 47,4درصد) دانشجویان گرایش مثبتی بنه جهنانی شندن
سیاست دارند .همچنین ( 30,5درصد) پاسخ دهنندگان باوردارنند کنه جهنانی شندن سیاسنت توسنط
کشورهای غربی بویژه آمریکا هدایت می شود و بقیه ( 22,1درصند) بطنورکلی اظهنار بنی اطالعنی
کردند .بیشتر پاسخ دهندگان ( 45,5درصد) با این موضوع که جهانی شدن سیاست برای جامعه ایران
مفید است موافق هستند و( 40,7درصد) مخالف این ادعا هستند و بقیه ( 13,8درصد) کامال اظهار بی
اطالعی کردند .در این راستا یک از دانشجویان رشته معماری می گویند« :بازشندن فضنای سیاسنی
چیزتوبی است ،اینکه همه دولتها بصورت آزادانه با ه رابطه داشته باشند می تونه شرایطی برای منا
مهیا کنه تا بتونی بیشترپیشرفت کنی ».
بیشتر پاسخ دهندگان ( 63,6درصد) با این موضوع موافق هستند که سنازمان هنای بنین المللنی
دولتی و غیردولتی مانند سازمان ملل متحد و شرکت هنای بنین المللنی درعصنرجهانی شندن دارای
اهمیت بسیاری است .نزدیک ( 23,8درصد) دانشجویان بنا اینن ادعنا مخنالف هسنتند وبقینه (12,6
درصد) واژه نمی دان را برگزیدند.
در مجموع باید اظهار داشت که اوت ،بیشتر دانشجویان باور دارند که جهانی شدن سیاسنت ینک
موضوع مثبت است و این مسئله برای کشورهایی مانند ایران می تواند یک فرصت می باشند .دومنا،
این گروه از پاسخ دهندگان باور دارند که سازمانها و قراردادهای بین المللی در عصرکنونی بسیار مه
هستند و دولت ایران باید تالش کند به این سازمانها بپیوندد ودرآنها حضوری فعال داشته باشد .البتنه
نباید این مسئله فراموش کرد که بسیاری ازدانشجویان ( 61,3درصد) با این گفته موافق هسنتند کنه
نیروهای سیاسی جهانی شدن باعث تضعیف وکاهش کنترل دولنت برمرزهنای ملنی شنده اسنت .در
مقابل ( 25,5درصد) مخالف کاهش کنترل دولت برمرزهای ملی هستند وبقیه ( 13,2درصد) نسبت به
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این ادعا موضع تنثی اتخاذ کردند .بههمین دلیل است که یک دانشجوی رشته علومسیاسی میگوید:
«سازمانهای بین المللی و شرکت های بین المللی نقش مهمی درافزیش ارتباط میان کشورها دارنند،
اگرما ه ازاین سازمان ها استفاده کنی می تونی سود زیادی ببری  ».اما درمقابل یکی از دانشجویان
رشته ادبیات انگلیسی بیان می کند« :به نظرمن بیشتر این قبینل سنازمانها زینر نظنر آمریکنا عمنل
میکنند و درحقیقت این آمریکاست که این سازمانها رو اداره می کنه .این سازمانها هی نفعی بنه منا
نمی رسونند».
تاثیرات سیاسی جهانی شدن برروی زندگی
جهانی شدن به مردم آموزش می دهد که چگونه ازحقوق مدنی وسیاسی تود دفاع کنند .اما اینن
مسئله زمانی امکان پذیر است که دولت نیز به گسترش اینن قبینل حقنوق کمنک کنند .بسنیاری از
کشورها تالش می کنند تا در مقابل جهانی شدن مقاومت کنند اما تالش اکثر کشورها در این زمیننه
با شکست مواجه شده است.
بسیاری از دانشجویان نسبت حقوق شهروندی تود آگاهی دارند و همواره بندنبال احقناق حقنوق
تود میباشند .بیشترپاسخ دهندگان ( 73,6درصد) تواهان برتورداری ازحقنوق شنهروندی هسنتند و
برای حقوق مدنی تود اهمیت قائل هستند 15,3( .درصد) اهمیت چندانی بنرای حقنوق مندنی تنود
قائل نیستند و بقیه ( 11,1درصد) نسبت به این حالت منفعالنه دارند.
اکثردانشجویان ( 75,2درصد) با این گفته موافق هستند که رای آنها درانتخاب دولت مهن اسنت
و( 16,3درصد) با این گفته مخالف هستند وبقیه ( 8,5درصد) به اینن سنوال پاسنخ واضنحی ندادنند.
همچنین تقریبا همین تعداد از پاسخ دهنندگان یعننی(  74,7درصند) تواهنان برتنورداری نیازهنای
اساسی مانند هوای پاک ،تحصیل رایگان ،مسکن ومراقبت های بهداشتی شدند .در این رابطه یکی از
دانشجویان رشته شیمی میگوید« :یکی از توبی های دوران ما اینه کنه منا همیشنه بنه رسنانه هنا
دسترسی داری و من به شخصه از همین رسانه ها تیلی چیزها درباره رای دادن و نیازهنای اساسنی
یاد گرفت ».
پاسخ دهندگان نسبت به این سوال که آیا عضوسازمان هنای غیردولتنی هسنتند و ینا اینکنه در
فعالیتهای داوطلبانه مشارکت دارند دچار نوعی عدم قطعیت شدند یعنی اینکه بسیاری از آنهنا (82,5
درصد) وضعیت انفعالی را برگزیدند که نشان دهنده عدم تمایل در میان دانشجویان جهت پاسخ دهی
به این دو سوال می باشد .شاید این مسئله ریشه در حساسنیت هنای موجنود در جامعنه و همچننین
فراه نبودن بستر های مناسب جهت فعالیت شهروندان دراین عرصه می باشد .درهمین راستا یکنی
از دانشجویان رشته علوم سیاسی می گوید« :توب .....من بنه شخصنه چینز زینادی دربناره فعالینت
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نهادهای غیردولتی نشنیدم و اگه بخوام برم عضو یکی ازاین انجمن ها بش نمیدون کجا باید بنرم و
یا باید چکارکن ».
همچنین این تحقیق با این نتیجه دست یافته که بیشتردانشجویان تماینل دارنند کنه تنود را در
عرصه های عمومی ورسانه ای به نمایش بگذارند و یا به نوعی ابرازوجود نماییند .بندین دلینل اسنت
که اکثرا ( 76,4درصد) با این گفته که شهروندان می توانند ازطریق شاه راهای اطالعاتی ابراز وجنود
نمایند موافق هستند و ( 15,8درصد) آنها مخالف ومابقی ( 7,8درصد) وضعیت تنثی دارنند .درهمنین
راستا بسیاری از پاسخ دهندگان ( 48,4درصد) اظهارکردند که معموت دررسانه هایی مانند فیس بوک،
تویتر و تلگرام نسبت به سیاست های دولت گالیه می کنند .درمقابل ( 32,4درصد) مدعی هستند که
در این قبیل رسانهها هی گونه گالیه ای از سیاست های دولت نداشته اند ومابقی به این سوال پاسخ
واضحی ندادند .البته شاید ریشه این مسئله در اینجاست که در داتل کشور ابزارهنای مناسنب بنرای
نسل جوان کمتر مهیا می باشد و در نتیجه بیشتر جوانان جهت ابراز وجود و یا گالیه از برتی کاستی
ها به سمت رسانه های بیگانه سوق پیدا می کنند .دراین باره یکی از دانشنجویان رشنته روانشناسنی
میگوید« :ما جوان ها همیشه نیازداری تودمون را به بقیه نشنون بندی اینن چینز بندی نیسنت ،و
توشبختانه تلگرام به امثال من این فرصت را داده ».یکی دیگر از دانشجویان رشته معماری بیان می
کند« :من هر وقت ازیکی ازبرنامه های دولت شاکی می شوم میرم داتل تلگرام ویه کامننت گالینه
آمیزمیزارم ».در مقابل یکی از دانشجویان رشته علوم سیاسی می گوید« :این قبیل رسانه ها درتدمت
غرب هستند و در حقیقت دنبال این هستند که ازما اطالعات بگیرند....اینها یک نوع ابنزار جاسوسنی
هستند».
یافتههای این تحقیق همچنین نشان میدهد که دانشجویان وارد عرصه ای به نام جامعه مندنی
جهانی شده اند ودر این عرصه فعالیت می کنند .به همین دلینل اسنت کنه بسنیاری از آنهنا بنا اینن
موضوع که آنها دوستان بسیاری در تارج از کشور دارنند موافنق هسنتند .در حقیقنت ( 47,6درصند)
مدعی هستند که دارای دوستانی در تارج از ایران هستند و ( 33,7درصد) هنی دوسنتی در تنارج از
ایران ندارند و مابقی ( 18,7درصد) جواب قانع کننده ای نداده اند .نکته جالب اینجاست کنه اکثنراین
قبیل دوست یابی ها ازطریق گفتگوهای اینترنتی ایجاد شده است .یکی ازدانشجویان رشته کامپیوتردر
این رابطه میگوید« :من از طریق فیس بوک و چیزایی مثل همین تونست چند تا دوست تارجی پیدا
کن  ،همیشه با همدیگر چت میکنی وبه ه دیگه اطالعات میدی ».
عالوه بر این بسیاری از دانشجویان ( 68,6درصد) به این مسئله آگاهی دارند که امروزه می توانند
به سادگی از مرزهای ملی عبور کنند و بعنوان توریست به کشورهای دیگرسفرکنند ولی حندود (13,8
درصد) نسبت به این موضوع اظهار بی اطالعی کردند و بقیه ( 17,6درصد) وضع تنثی داشتند .نکتنه
اینجاست که شاید بسیاری ازاین دانشجویان اطالع نداشته باشند که درگیر موجهای جهانی شدن می
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باشند و بعنوان یک شهروند جهانی در جامعه مدنی جهانی فعالیت می کنند ،اگرچه ممکن است اینن
جامعه جهانی بیشتر در حوز ه رسانه ای نمود پیدا کرده باشد .دررابطه با تضعیف مرزهای ملی یکنی از
دانشجویان می گوید « :من ازاین مسئله توشحال هست که بدون اینکه کسی بتونه من روکنترل کنه
هرجا که بخواه بروم ،من وقتی وارد اینترنت می شوم به همه جای دنیا وبه همنه اطالعنات بندون
هی محدویتی دسترسی دارم ،این موضوع برای شخص من تیلی لذت بخشه».
اما در مورد فعالیت دولت ایران درجامعه بین الدوللی بیشتر دانشجویان ( 48,3درصد) با این جمله
موافق نیستند که دولت با اکثر کشورهای دنیا رابطه ای دوستانه برقنرار کنرده اسنت .نزدینک (32,7
درصد) موافق این مسئله هستند ومابقی ( 19درصد) پاسخ واضحی بنا اینن سنوال ننداده انند .ازاینن
وضعیت می توان نتیجه گرفت که اکثر دانشجویان تحت تاثیر ابعاد سیاسنی قرارگرفتنه انند ودرحنال
تبدیل شدن به «شخصیت های جهانی» می باشند .درحالی که همین دانشجویان اظهار می کنند که
جهانی شدن بر فعالیت های دولت بعنوان یک عضو جامعه بین المللی تاثیر کمی گذاشته است.
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نتیجه گیری:
این مقاله به این نتیجه گیری رسیده است که جهانی شدن درمیان قشرجوان بنویژه دانشنجویان
نفوذ کرده است و بسیاری از آنها را تحت تاثیرقرار داده است .در مورد دانش دانشنجویان بایند اذعنان
کرد که بیشتر داشجویان دارای دانش مناسنبی از جهنانی شندن هسنتند هرچنند کنه برتنی ازاینن
داشجویان هرگز اصطالح جهانی شدن را نشنیده اند و یا اینکه فه درسنتی ازجهنانی شندن ندارنند.
دانشجویان همچنین دارای شناتت وآگاهی نسبت به سمبل ها و نمادهای جهانی شدن هستند ،حتی
برتی نمادهای بین المللی درمیان دانشجویان ازنمادهای داتلی شناتته شده ترهستند.
درمورد گرایش به جهانی شدن سیاست می توان گفت که داشجویان ه گنرایش مثبنت و هن
گرایش منفی به جهانی شدن سیاست دارند اما در مجموع بیشتر دانشجویان گرایش مثبتی به جهانی
شدن سیاست دارند و آن را برای جامعه ایران مفید میداند .در مورد تاثیرات سیاسی جهانی شدن ه
این مقاله به این نتیجه رسیده که اکثر دانشجویان در فرایند جهانی شدن درگیر شده اند و عضنوی از
جامعه مدنی جهانی شده اند اگرچه ممکن است تود آنها از این مسئله آگاهی نداشته باشند .در منورد
تاثیر سیاسی جهانی شدن همچنین باید گفت که بیشتر دانشجویان نسبت به حقوق سیاسی و مندنی
تود آگاهی دارند و تواهان برتورداری ازحقوق مدنی می باشند.
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