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كـه از سـال، ه 
وجـود اخص با
جهـان تصـادي 

 در سـه زمينـه
تحقيـقن يدر ا

ايي با محوريت
نوان كشوري با

نتايج نشان. يرد
ه به راحتـي در
 مشـابهي بـين
 كامل در مقابل
عي و اقتصـادي

  .ده است
، شـاخص كـوف  

نـهين زميـ  در ا 
ن شاياست ا وف
و اقت ياسـ يل س 

كشـورها  شـدن 
د. شود ميرجاع 

 كشورهاي آسيا
عيت ايران به عن
 تحليل قرار گير

شته سالهاي گذ
و هسـوييانـد  

 حفظ استقالل 
اجتمـاع، سياسي
حفظ كرد شدن
ش، ايـران ، سـازي  

طرح در جهـان
كو شدن جهاني 
در محافـل يادي

ش جهاني درجه 
ن شاخص ايبه ا

بين ن شاخص 
گرفته و وضعرار 

در منطقه مورد
مطالعه در طول
ا رب هضم شـده 
رد ولي ايران با 
كرده و هويت س

ش جهانيت مثبت 
جهـاني س، ـدن 

  

مط يشاخصهان 
شاخصه است 

يت زياز مطلوب 
محاسبه يو برا

ب ي و اجتماعي
نياروند تغييرات 

قر يابيو ارز يس
سي بسيار مهم د
شورهاي مورد م
سازي توسط غر
 زمينه وجود دار
سازي مقاومت ك
 استفاده از نكات

شـد جهـاني : دي
 .رميانه

ينتر مهماز  يكي
ارائه شد 2002
ها يكاستبرخي 

برخوردار است و
اقتصاد، سياسي
ر شود مي تالش
مورد بررسايران 

جغرافياي سياس
دهد تمام كش مي

جريان جهاني س
كشورها در اين 
جريان جهاني س

با وجود  را خود
هاي كليـد واژه

كشورهاي خاورم

  

 

ريان
دن با
ده از
ف در
ايسه
رهاي
ميانه

16

ي

ب
ب
س
ت
ا
ج
م
ج
ك
ج
خ
و
ك

  
 

تحليل جر
جهاني شد
استفا

شاخص كوف
و مقا ايران

با كشور
خاور

2



  لنامه
  هاي هش

 الملل، ط بين
  ه نخست،

،دوازدهماره 
 1393ستان 

16  
فصلن
پژوه
روابط
دوره
شما
تابس

63

 آن بـه  
، سـازي 

هـاي   وه    
در  ـدن 

ـرانجام  
 آن بـر   
تر عمل 

 2 شـدن   
ا ديگـر   
 آنها را 

را  شـدن 

صـلح و  
ي تعبيـر   

و هـا   ت   
حيطـي      

اهش كــ
             
1. Global

2. Wester

و در برابر ست
و جهاني س دن

د و بـه شيـــو
شـ جهـاني فـي  

و سـ، ن گـردد
ي از مزيتهـاي
رآمدتر و موثرت

ـرادف غربـي
نند تـاك مام مي

ماعي و ارزشي
ش جهاني .مايند

پيام آور ص، ش
ي و آزادمنشـي
اني از مـــزيت
ي و زيسـت مح

كا بــا هــم بــه 
                       

lization 

rnization 

اس» 1شدن هاني
شد جهانيرايند

ناديـده بگيرنـد
نند تــــا با نف
ت سازماني آنان
 و بهره برداري

اركهداف خود 

را متـ شـدن  ني
اهتم غربيهاي

صوصيات اجتم
 آنان تحميل نم

  .ند
ه بخشرفا، هنده

راسيكننده دمو
جامعـه جهـا ك

شـتي و امنيتـي
شــورهاكهــا و

                        

جه«به نام اي  ه
در جريان فر. د

ده نوظهور را نا
نك مي گر تالش

ريان آرام حيات
پديدهقعي اين

ن در تحقق اه

جهـان، ـمندان
شورهكه كاند  

فرهنگ و خص
آ ي غربي را به

اند ردن ناميدهك
رويي توسعه د
نكوري و ايجاد
كشوري در يـ 

و فنـي و بهداش
ي ملتهكــو نزدي

     

پديدل تجربه
دهد مي ش نشان

شند تا اين پديد
گروهي ديگ ند

ذارند وارد جر
 با شناخت واق
ده و به ياري آن

روهي از انديشـ
ردهكرا ترويج

،خود درآورند
 و شيوه زندگي
سازي يا جهاني
ن پديده به نير
ه دانش و فناو

شكهر  شدن ني
دمات علمي و

و اريكــو هم

  مه
مروزي در حا

نشكوناگون وا
وشك مي مديران

 خود ادامه دهن
 بايستند و نگذ
سعي دارند تا
ت آن فائق آمد

 نظر فكري گر
و اين باور رد 

ل خكا را به ش
رند و فرهنگ
تعبير جهاني سا

اين، روهي ديگر
 و ارتقاء دهنده

جهاندر  .اند ده
تر خد ت گسترده

شــود مــي دار

  

 

  

مقدم. 1
ا جامعه

انحاء گو
مد برخي
معمول
برابرش

ساي  عده
تهديدات

  .نندك
از
اند دانسته

شورهاك
ازبين ببر
به اين تع
گر
دوستي

كرشده 
اناتكام

برخــور



عوارض 
، داشـتي 

 حـوزه  
 كزم يـ  

و مقابله 
ف آنـان    

الت كـ    

ر عصـر   
آثـار و   

خــاص 
 جلـب    

 بعـد از    
ف آن ـ 

را  شـدن 
د يه جد

  مواجـه 
رغم يـ عل

 در و ت 
 جبورنـد 

 پديـده  
 و نگـي  
 شدن ني

با عتر  مه جانبه
بهد، امنيتـي ي  

زل آنها فراتر ا
 بر آنها مسـتلز

هم در رفع و ك
هـا و در صـف
 غلبـه بـر مشـ

شـورها درك ي
يرد و بررسـ 

توجــه خ يســان
ن را بـه خـود

 و اجتمـاعي
يـرامون تعرين پ

ش جهـاني ، گان 
راه يك« آن را 

قينسبتا دق ي
ند و عيمال بزدا

(   
اسـت دنيـا  در  

مج جوامـع  آن
چـه  رند اگـر

سياسـي، فرهن  
جهان خود نوبه

و همتر   جدي
هـاي ي در زمينه

ه راه حلكست
 است و غلبه

كمكست تا به 
ه جرگه جهـاني 

ان بـرايكو ام

يوعات فـرارو 
وجود دار ياري

ات انسيــــف ح
جهان ي فرهنگ

 علوم سياسـي
ست و همچنان

سـندگينو يخـ 
يوانده و برخ
يفيل گاه با تعار

امكلمه را كن
)1378، دواردز
آگـاهي نباشت
آ در كـه  گـردد

بپذير بزرگتر عه
هـاي نظـام  ـه

ن به نيزها  نظام

منابع و مبارزه
امروزه مسائلي
بوجود آمده اس

شور خاصك ك
ورها و ملتهاس
ي پيوستن به ج

فرصت و ك ي

ن موضويزتريگ
يبس يف نظرها

ر ابعــاد مختلــ
انينان و متول

ن موضوعيتر
ر نيسيع و فراگ

برخ. شود مي ده
خو »ريته اخيرن

(Scho .نحاليبا ا
نيرامون ايمات پ

اد. ( و مختلفند
انب و جهان شدن

ميگ د قلمـداد
مجموع يك از

همـ ولي شده
اين و كرده ل

وري بيشتر از م
.گردد مي منجر

سي در جهان ب
كدولت يا ي ك

شوكجمعي همه
ر چنين شرايطي
ورت و الزام و

از بحث انگ ي
ورد آن اختالف

نــد بــرين فرايــ
اقتصاددا، اران
138 :103.(  

زتين مناقشه آم
جامع يفيي تعر
مشاهد يفراوان
مدر«ا يو »يدار
(olts, 2000: 15د

توانند ابهاما مي
ار متفاوتيبس

ش متراكم معني
واحـد مكان ك

بخشي عنوان
مطرح اقتصاد

و تحول تغيير ش

ــات و بهره و
 دنياي امروز من
محيطي و سياس

كو اختيارات ي
هاني و اراده ج

در. قدام نمايند
ضرو كفتن ي

  مسئلهن 
يكي شدن جهاني
ه در موكست

يگســترده ا يا
استمديس، ندان
82، دادگر(ست

ن واژه به عنوان
هنوز داراي 19

ت و ابهامات
ه دياز سرماي
رده اندك يمعرف
نم زيه آنها نكم 

ب، ها يهمپوشان
م به شدن هاني
يك مثابه به جهان
به را خود يت
حوزه در شدن
دستخوش را ي
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و  سـي 
ك يـ ن  

ر ي تصو
ـه نظـر   

 يبـزار   
صـورت  
 ضـمن  
سب بـا  

زاء دور   
 سطوح 

هـاي   به
تـوان   ي 
ا بـر  يت 

داشـتن  
سـنجيده  

وان بـه  
مود كـه  
ا مـورد      

مطـرح   
 4كوف 

و  يسـ 
             
1. Foreig

2. Herita

3. Fraser 

4. KOF 

و سيا يتصـاد 
ض آن به عنـوان

تر ارائه ت ساده
رممكن بـيـ غ ا 
بـه عنـوان ا ن
ن صيـ در ا. ردـ 

 آن راه بتوانند
متناسمر توسعه

متقابـل اجـز ي
نيتوان ا مي ه

ر خاص از جنب
مـي خره چگونه

شرفت استيوپ
ار ديلزم در اخت

ر اساس آن س

تو مي شدن هاني
اشاره نم 3زرير

ورهاي دنيـا را
يشاخصـها ن 

شدن جهانيص 
ايدر محافل س 

                       
gn Policy 

ge Foundation 

r Institute 

13 :30.(  
اقت يتهـا ي فعال 

 آثار و عوارض
به عبارت. دهد
بـايتقر، يجهـان  

شدن جهانيند ي
ريـ رصد قرار گ

رد كه ازيرار گ
ل اميتسه ي برا

يش وابستگيزا
چگونه ت پس

شورك يكت ك
باالخو  ؟شود ي

حال گسترش و
سواالت مستل 

هاي مختلف بر

جهزيابي ميزان 
مؤسسه فرص

عي بـين كشـو
ينتر مهماز  يك

شاخصه است 
ياديت زيلوب

                        

386نصيري، (
شـتري ادغـام ب  
و شدن جهاني

د يرخ نشان م
با نظـام ج يگ

يور مستمر فرآ
و يبررس، ين
استگذاران قري
الزم را يها ت

افز معادل شدن
استره يتها و غك
كزان مشاريم ؟

مي ونه مشخص
در ح شدن هاني
نگونهيبه ا يطق

تا كشوره باشد

 شده براي ارز
شاخصو  2جيتير

 روابط اجتمـاع
كياما ). 57: 13

ارائه شد 2002
از مطل ها يكاست

     

اند نموده ويت
ه بـاكـ  يجهـان  

،روست  روبه
يتوسعه مل ي

رتباط و هماهنگ
به طورسد بايد

نيسعه مورد بازب
يار سيدر اخت ي
استيس، شدن ي
.  

ش جهاني ت اگر
كشر، شورهاك

رد؟كگيري  دازه
چگو شدن اني

جه، يواقع يا
رائه پاسخ منط

ب مي شدن هاني
  .گيرند
تدوين يخصها

اد هريبن، 1يس
خاص تنيدگي

388، طيب نيا
2كه از سال ، ه

كبرخي وجود

تقو را اقتصاد زه
امـروز جط يرا
شدن مرزهاتر

ياستگذارير س
كشور بدون ار

ر مي و به نظر 
توس يابيري مس

يت كه شاخص
جهانيگاه يجا 

نندكاعمال لي
 سوال اين است

،عم از انسانها
متقابل را اند ي

جهاند ي در فرا
ايا در دنيه آك 
ار، ديبدون ترد 

جهص مناسب از
 مقايسه قرار گ

ن شاخيتر مهم 
سين پاليفارهاي
خاي  شيوهم به

(اند   قرار داده
نهين زمين در ا

و ن شاخص با

  

 

حوز در
شر

ت فيضع
ده ديپد

توسعه ك
رسد يم

مهم در
الزم است

يابيارز
منافع مل
اما
اع از هم
يوابستگ
مختلف

افتيدر
.سكع

شاخص
و مورد
از
شاخصه
هر كدام
ارزيابي

در جهان
نياست ا



در سـه   

ي دنيـا    
رافيـاي   

ن براي 
 اسـت         

تـري   ي   
بـا   ـدن 

ـدات و     
يران در 
هايي از    
ـات آن   

. شـود  ي 
از دو ، ن

و تمدن 
گاه يز پا

، گرسـو 
 ي اصـل   

راحــان 
گرچـه   
ولـي   رد

ـه ايـن     

كشـورها د دن
  .ود

بـين كشـورهاي
شوري بـا جغر

بعاد مختلف آ
سـيار ضـروري

و فرهنـگ غنـي
شـ جهانيهاي 

ا لحـاظ تهديـ
سه وضعيت اي
ـد چـه بخشـه
 مسـائل و تبعـ

مـي نظر گرفته 
آن يو اقتصـاد

خ وياز تار ير
زيو ن يشه شرق

گيرود؛ ازد يمـ   
شـدن و منشـا
ان در نگــاه طر

.گـردد  ياد مـ    
ركار كتوان ان ي

ردادر اسـت كـ

شد جهانيرجه
شو ميص ارجاع 

بـن شاخص يا
عنوان كشان به

  .د

زوم توجه به ا
ـي كشـور بسـ
ايـدئولوژي و
است تا فرايند
ناسب ملـي بـا
ند ضمن مقايس

نشان دهـ، هان
جهاني شده و

شدن در يجهان
و ييايـ  جغراف

ضمن برخوردا
شيفرهنگ و اند

بـه شـمار م ي
ش يروند جهان 
رايــن فــتح ايا

 اسـالم قلمـد
يشدن را نم ي

زيادي برخـور
 

محاسبه د يرا
ن شاخصيبه ا

روند تغييرات
و وضعيت ايرا
حليل قرار گير

اضر است و لز
 بـر منـافع ملـ

ـ   ،اريخكـه از ت
ست ضروري ا
ياستگذاري متن

توا مي  تحقيق
 كشورهاي جه
يشتر يا كمتر ج

ج يهداف اصل
تيظر از موقع

ران ضيسو ا يك
فر يان اصلك ار
يت اسـالم يقالن
ين رقبايمندتر

بنــابر. باشــد ي
شرق و جهـان
ي از امواج جهان
ف از اهميت ز
.ن زمينه است

ردار است و بر
ي و اجتماعي

ر شود مي الش
گرفته وقرار  ي

 منطقه مورد تح

  ق
ظهور عصر حا
حاصـل از آن
ري مثل ايران ك
ها برخوردار اس
صد شده و سي

اين. رت گيرد
با ساير نشد ي

 جامعه ايران بي

از اه يكيه كت
نظ صرف، راني ا

از: توجه است
از يكيرساله

انون عقك يارت
از قدرتمن يكي

ير برابــر آن مــ
 فتح همزمان ش

شورمانك ير
خشهاي مختلف
ف سازي در اين

جهان برخور ي
اقتصادي، سياسي

تحقيق تالن ي ا
يابيو ارز يررس

 بسيار مهم در

تحقيقت رضرو
پديده نوظ شدن

 از تهديدات ح
ص براي كشور
ه ساير كشوره

الزم رصهاي  ت
ي مترتب صور

جهانيص ميزان
سياست و يا 

  .تواند باشد
ران مدتها است

امل درك نفوذ
ز قابل تيگر ني
هزا نه چنديشيپ
عبا ا بهيع و يش
رانيا يالم اس

در يت اســالم
درواقع، يساز

ريرپذيحاضر تاث
 ميزان آن در بخ
به دنبال شفاف
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اقتصادي
زمينه سي
در
مورد بر
سياسي

ض -1-2
ش جهاني
ممانعت

بخصوص
نسبت به
حساسيت
فرصتهاي
خصوص
،اقتصاد

ت مي چه
ريا
تياهم

جهت د
با پ يغن

تش ياصل
انقالب

مقاومــت
س يجهان

ح درحال
روند و
تحقيق ب
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 كـه در     

  جتماعي

حاضـر   
ب ايـن   

ميانـه و     

 سـازي  

ورها در   

مناقشـه  
ن ينب ا

رامـون  ي

 ييمعنـا 
مد نظـر  
و رو به 

، اربردكـ 

             
1. Hirst a

سـازي اسـت

اقتصادي و اج 
  ورميانه

در حـال ح، رها 
دارد؟ در قالـب 

ـورهاي خاورم

جريان جهاني

به سـاير كشـو

از م يكـي و  ي
ه جوانيلكرنده 

يت و همچنان پ

مق افتـاد كـه   
را م يالملل بين
ع ويانات وسير

ك نيدردومـ . ـد 

                       
and Thompson 

رايند جهـاني س

، زمينه سياسي
 كشورهاي خا

كشـور شـدن  ي
قه خاورميانـه 

.  
بـه سـاير كشـ

ا چه حد در ج

سازي نسبت ب

يالديمـ  1990
ه دربرداركر يگ

رائه نشده است
  .شود مي
اتفا اقتصاد ش

بت وتعامالت 
را جر شدن ني
انـ ردهكـ  فيـ ر

                        

ني ايران در فر
  . كرد

ايران در سه ن
ايران با ساير 

جهانير فرايند
شورهاي منطق

.باشد مي د نظر
ي ايران نسبت ب

ساير كشورها تا

فرايند جهاني س

ج دهـهيژه را
جامع و فراگ ي

ار بنظران باشد
م مشاهده يوان
در بخش شدن ي
ه رشد مبادالتك

جها 1 تامپسون
شـورها تعرك ن

     

 
د شرايط جهان
ق پيدا خواهد

شدن جهانيص
شدن جهانيص

  ق
ن است كه در
بت به ساير كش
ويژه زير نيز مد

سياسي شدن ي
 ي است؟

در مقايسه با س

ف اعي ايران در

وابعنوان  شدن
يفيتعرتاكنون 

فاق نظر صاحب
 و ابهامات فرا

جهانيعمول از
كاست  »شدن

ست و گراهام
ـ  يگـذار  هيا نيب

تحقيقف اهد
ين تحقيق رصد
هداف زير تحقق

شاخص يابيارز 
مقايسه شاخص 

قيسؤاالت تحق
صلي تحقيق اين
چه وضعيتي نسب

سواالت و، لي
جهانيشاخص  

ر چه وضعيتي
اقتصاد ايران د 

 ده است؟

وضعيت اجتما 
 عيتي است؟

  ي نظري
ش جهانيد واژه

،ن موضوعات
و مورد اتف شد

 آن مشاجرات
ن برداشت معيل

يالملل بين« با
پال هرس. دهد ي

جارت و سـرما

  

 

ها -1-3
هدف اي
قالب اه




س -1-4
سوال اص
ايران چه
سوال كل


منطقه د


حل شد


چه وضع

مباني. 2
در مورد

نيزتريآم
ده بايپد
فيتعر

ياول
مترادف
يقرار م

رشد تج



، گـرش 
 روابـط    

اشـاره   

 يقتصاد
بـه   .ديـ 
 يتهـا يل 

ن يمچنـ  
و بـه   )

 ينـدها 
 و مردم 

 يبرخـ  
 آن ييـا 

 يتمـاع 
سرتاسـر  
. گردنـد 
ن ي چند

د سـال    
قتصـاد  
بوجـود     
 اسـت    
             
1. Libera

2. Perrato

3. Malco

4. Wester

5. Moder

6. Martin

7. Coloni

ن نگيـ در ا. ت   
ه دولـت بـرـ 

»و بـدون مـرز   

واقت ياسيس يا
ينما مـي  افزون
بـه فعال ي تسر
اسـت و هم ي

1380، هكـيش 
د و بنيـ ر آن ق

رود مي نيز ب
.)1379، ـيش 
امريكـل ك شـ 

اجت يـاختارها
در س )…و ير 
گ يمـ  نـابود  ي
هكاست  يزي

1379(  
 كـه از حـدود
اگ جوامـع و     
الت فرهنگـي ب
 از شـقوق آن
                       

alization 

on 

om Waters 
rnization  
rnization  
n Khor 
ization  

ظـه شـده اسـت
يـل شده از ناح

بـاز و ي جهان

ه مرزهاكداند ي
ال فرهنگها را 

قابل ه آثار آن
يو فنـĤور  يظام
به(نـد ك مـي  ثر
ه دركـ اسـت   ي

ا نده استك اف
بهكـ(گردنـد  ي
ژه دريبـو  5دد
آن سـ يه طـ ك
وانسـاالريد، ن
يبـوم  يبسـتها ي

يهمان چ، معنا
9، جانسون(شد

اي است  واژه
 كـه در فرهنـگ
للـي و مبـادال
صادي كه يكـي
                        

مالحظ »1يسـاز
ليتحم يتهايد

اقتصاد يكبه 

مي از تحول ي
ش داده و تعامل

هكاست  يبعد
نظ، يفرهنگ، ي
ست را متـاثيز
ياجتمـاع  يد

هيسا ي فرهنگ
مـي بندها آگـاه

تجـد ايـ  4يز
كاست  يشيپو

شـدن يصـنعت 
يو پا يميقـد  
نيدر ا شدن ي
ش مي خوانده 7

سازي هانيح ج
يف تغييراتـي

المل نبـي  جـارت
تخصصي اقتص
     

آزادس« معـادل
د حذف محدو

يابينظور دست
.(  

ينديفرا را شدن
طات راگسترش

چند باي  دهيپد
يحقوق، ياسيس

ط زيمچون مح
نديفرا شدن هاني

و يط اجتماع
د وبين قيهش ا
سا يغرب عادل

پ شدن جهانيا
،يـي عقلگرا، ي

يد و فرهنگها
جهانيه كست

7يستعمره ساز
اصطالح، شدن

براي توصي و ت
تج روزافـزون

در مفهوم ت. ود

اقتصـاد شـدن
نديفرا«به  شدن

شورها به منك 
Scholte, 2000:1

ش جهاني، 2تون
ارتباط، ردهكگ
پ شدن جهاني ي
س، ياقتصاد، ي
هم ياجتماع ي

جه 3وم واترز
ه بر روابطك يي
اهكنده از ي فزا
را مع شدن هاني
ن معنايدر ا .د
يه داريسرما( 

ابدي مي گسترش
معتقد اس 6خور

مس  جهان سوم
ش جهاني مقابل

است رواج يافته
بر اثر افزايش

شو مي استفاده 
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ش جهاني
ش جهاني
يخارج
15( دارد

پرا
مرنگكرا 

ينظر و
ياجتماع

يتهايفعال
وكنظرمال
يايجغراف
به طور

جهگريد
اند دانسته
تهيمدرن

جهان گ
ن خيمارت

قرن در
در

ر 1960
ب جهاني

آيند مي

تحليل جر
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استفا
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قتصـاد  
، سازي ن

.  اسـت   
ياسي و 
ي يـك   
تـا هـر   
ي كالن 

 عقيـده  
آن گران 

 400ود  
 جملـه     
 فرآينـد   
هـان را  

شاهد آن 
حاصـل    

در ، »تن
 ايجـاد       
 نظريـه   
ز قـديم      
وين يـا   
             
1. Univer

اويـژه آزادي   
جهانة جنبين 

ـرف و خنثـي
مه بازيگران سي

فراينـدي شـدن 
 گشوده است ت

هاي م در جريان

رااي  عده. ارد
باشد و ديگ مي

از حـدو شدن ي
 شـده زيـرا از

كه يـك، شد
ب آغاز شد؛ جه

  .مگاني شد
 كه ما امروز ش
حـاظ علمـي ح

نيوت«فيزيك ، »
ـرات جهـاني

طرفـداران .د 
ي اسـت كـه از

نـوگيري   شكل
                       

rsalism 

و بـه  صاد بازار
تري كننده  تعيين

مفهومي بيطـ،
فرايندي كه هم

ش جهـاني . كنند 
فرايندي، ست

 بپروراند و هم

وجود دا شدن 
م چند صد ساله

(  

جهانيه پروژه 
سم همريخـت

با مي آن 1گيري
ود كه در غرب
 زبر كرد و هم
وژي و فنوني

و از لح، »بيكن
»هرمن«شناسي 

رگـي بـر تغييـ
انـد شمول شده

له يـا جريـاني
ه و علت اين 
                        

اقتصصيف آثار
و شايد، كننده

13 :87(  
،»سازي جهاني«

ف.  فرايند است
ن مشاركت مي
ي و عمومي اس

هم خود را، د
.  

جهاني تاريخ
مت تاريخي چ

)2008، بهرمان

  شدن جهاني
 اين باورند كه
جريان مدرنيسم
نيت و جهانيگ
بو ده و جرياني

 چيز را زير و
تكنولو، ن نظريه

«و » دكارت«ر
ش حوزه زيست

 و تـاثيرات بزر
كه جهانشاند  شته
مرحل، شدن ني

 به خود گرفته
     

واقع براي توص
ك تعيينهاي  جنبه

373، مرتضوي
«عكس مفهوم
وژه بلكه يك
هستند و در آن

اي مشاركتي صه
سع و توان خود
.شاركت نمايد

دربارهء  عمده
ديده داراي قدم

نجيمي ب. (رند

جدمت تاريخي
مت تاريخي به

اين پديده با ج
يكي هم همگا
مدرنيسم پديد
ك انقالب همه
 طرفداران اين
في نتيجه افكار

هستند؛ در ح.. 
تحوالت» ويد

داشهاي  ستĤورد
جهان كه پديده

شكلي جديدي

طالح بيشتر مو
يكي از ج .ست

م(باشد ي مالي
برع» شدن جهاني
نه يك پر شدن
درگير آن هلي

ست بلكه عرص
ي به اندازه وسع

المللي مش  و بين
داقل دوتا نظر
ست كه اين پد

شما مي نواي  ه

ظريه اول يا قد
ان نظريهء قدمت

.ل آغاز گرديد
مدرنيته يهاي  ه

.ت ناپذير است
يد؛ به مانند يك
 اساس ديدگاه

از لحاظ فلسفي 
.»كپلر«، »گاليله

فرو«وانشناسي
همه اينها دس. 

ك هنوز معتقدند
شده و اكنون ش

  

 

اين اصط
است بازار

آزادسازي
ج«
ش جهاني

المللي بين
طرفه نيس
بازيگري
سياسي

حد
براين اس

پديده را

الف ـ نظ
جانبدارا
سال قبل
شاخصه
برگشت
درنوردي
بر
،هستيم
گ«افكار 

رشته رو
.اند كرده

قدمت ه
شروع ش



باطـات    

، م دارد  
جريـان   
ر حـال   
ـر ايـن    
متعددي 
 جهـان   
 يا ايـن  
ته و بـا  

ه ابعـاد  
 يـك در 

اعم از ( 
 چگونـه 
ن آن را  

داشـتن  
 شـدن  ي 

ـاخص  
 شـدن  ي 

وسسـه  
             
1. Foreig

2. Herita

ن آوري و ارتب

  ن جديد
ـه در مدرنيسـم
ي نفسه يـك ج
ت آن هنـوز در

ان گـروه بـ. ت
انقالبات م، عد

سازي سـيماي
اين فراگرد. ت
انسانها داشت.. .

از جمله ينسان
ن ديبنـابرا . ود 

زاء دور از هم
چن اسـت كـه    

گونـاگون يها

ار ديـ زم در اخت  
جهـانياز  ياد

ن شـي از چنـد
جهـاني رزيـابي 

و مو 1زريـ ه فر 
                       

gn Policy 

ge Foundation 

ر انكشـاف فـن

به حيث جريان
ريشـ شدن هاني
ولي في، نامد مي

ابرين مختصات
تت نيامـده اسـ   

به بع 16ز قرن 
زي و جديد س
ين دست است

.مليتي، علمي

ات انيختلف ح
شـو مـي  شـامل

متقابل اجز يگ
ضوع اصلي ايـن

امديرد و پكي

ـواالت مسـتلز
ايـ ز يشاخصها
بكـ امع و مر  
ار يشاخصها

مؤسسـه، 2جيت
                        

در، ن تغييـرات

ب شدن جهاني
جهاكه اگرچه 
م »وژه مدرنيته
بنا. خي نيست

 از آن بدسـت
ته و به ويژه از
ر دگرگون ساز

نيز از ا شدن ي
،اجتماعي، صي

ه ابعاد مخك ي
را ش يطيت مح
ش وابستگيفزا

موض اما.انست
گيري ل را اندازه

سـ نگونهيبه ا 
نون شكتا. اشد

نسـبتا جـا يخ
.با شند مي اده
تياد هـر يبن، 1ي

     

ر محركهء ايـن

رفداران نظريه
اند به اين باور

پرو« آن راماس
تاريخهاي  ريشه

ف جامع و قانع
ز فرآيند مدرنيت
سته كه همه د

جهانيو جريان
ر زندگي شخص

 .ي قرار گيرد

  شدن ي
ست چند بعد

ستيو ز ياسيس
را ا شدن جهاني

دا )رهيتها و غك
متقابل يابستگ

  ؟
يه پاسخ منطق

با مي شدن هاني
ه برخكه است

سا ييشاخصها
يسين پاليفار د

ت ديگر موتور
  .ست

ريه دوم يا طر
وم بان نظريه د

ه يورگن هابرم
ست و داراي ر
 بوده و تعريف
كه پس از آغاز
ن به وقوع پيوس

و، رز داشته اند
اواني براثير فر

يد مورد بررسي

جهاني يخصها
ا يمفهوم شدن
س، يفرهنگ، ي
جتوان  مي يلك
كشر، شورهاك 
ن سطوح وي ا
قرار داد يابيز

د ارائهيون ترد
جهص مناسب از
دي و ارائه گرد

گر شيد يو برخ
موسساتي مانند
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به عبارت
نهفته اس

ب ـ نظر
جانبدارا
آنچه كه
جديد اس
ارزيابي
باورند ك
در جهان
نقش بار
پديده تا
دقت باي

شاخ. 3
ش جهاني
ياقتصاد
ك يمعنا

،انسانها
توان مي

مورد ارز
بدو
شاخص

فيتعر
و يفرع

م توسط

تحليل جر
جهاني شد
استفا

شاخص كوف
و مقا ايران

با كشور
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رزيـابي      

ـاخص   
الرك و  
زيگران 
 شـامل     
 عنـوان  

 شدن ني
ستند كه 
يوسـت   

 وزن
(37%

(50%

(19%

(20%

(24%

(17%

(20%

(50%

(22%

(28%

(27%

(22%

(39%

(33%

(26%

             
1. Fraser 

ن مقالـه بـه ار

ايـن شـ). 200
كـال،  دنبـال او

دها در ميان با
ي از جريانهـا

به شدن جهاني
جهان، اقتصاد ن

خص كوف هس
در جـدول پي 

  KOFص 
و

%) 

%) 

%) 

%)  
%)  
%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

                       
r Institute 

كـه در ايـن .ـد

6، درهـر ( شد
به. پوشاند مي
از پيونداي  شبكه

 طريـق تنـوعي
ج. ل شده است

شدن جهانيت
در شاخ شدن ي

رد كه شرح آن

بر اساس شاخص ن

)ي
)د ناخالص داخلي
)د ناخالص داخلي
 )ناخالص داخلي
 )خالص داخلي

 )د فعلي

                        

انـ شده ي معرف
 .پردازيم مي ف

معرفي 2002
را شدن جهاني

شب يند پيدايش
كه ازاند   كرده

تعديل،  و كاال
 بخش زير است

جهانيش كلي
ديگري نيز دار

شد جهانيي اصلي
 و متغيرها

اقتصادين
ن واقعي

وليد ناخالص داخلي
توليددرصد از(ريان
درصد از توليد(هام
درصد از توليد نا(ر
درصد از توليد ناخ(

ديت ها
دات پنهان
نرخ تعرفه

درصد از درآمد(يلل
حساب سرمايه

اجتماعين
 به تماس شخصي

ك تلفن

                       

(KO و يطراح
 شاخص كوف

  :كوف شدن
كوف در سال
جعي وسياسي

را فراي شدن ني
تعريفاي  اره

سرمايه،  افكار
شده شامل سه

جامعه سه بخش
خشهاي متعدد 

(Dreh 

و محورهايها  مولفه
شاخصها

شدنجهاني
جريان

درصد از تو(تجارت
جر،مستقيم خارجي
سه،مستقيم خارجي

هاي در اوراق بهادا
مد به اتباع خارجي
محدود

واردموانع
نمتوسط

الملبينت بر تجارت
محدوديت ح

شدنجهاني
اطالعات مربوط

ترافيك

                       

(OFي سوئيس

بر اساس شدن

ش جهانيشاخص
ك شدن جهانيص 

اجتماع، صادي
جها شاخص

بين قاهاي  فت
عات واطال، ت

شبندي  ي مفهوم
شدن جهاني، 

م از آنها زيربخ
(er, 2006.شود ي

م: 1جدول 

ت
سرمايه گذاري م
سرمايه گذاري م
سرمايه گذاريه
پرداخت درآم

ماليات

                       

  

 

اقتصادي
ش جهاني

ش-3-1
شاخص

ابعاد اقتص
ناي اين
در مساف
جمغيت
فرايندي
سياست
هر كدام

مي ارائه

             



 وزن
(3%

(26%

(20%

(25%

(36%

(36%

(36%

(28%

(31%

(43%

(44%

(12%

(25%

(25%

(28%

(22%

(25%

عـد بـه   
ـه ايـن       
سالهاي 
جريـان  
ر ســاير 
ز آسـيا    
ت نفـوذ   
ي جهان 
جريـان   
ده ايـن   

و
%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%)  
%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

%) 

به اين بع 1970
ـان ميدهـد كـ
 به تدريج در س

اين ج 1980هه 
و مقاومتهــا در
ـهاي زيـادي از

تحـت افريقـا ز   
 اكثر كشورهاي

مقابـل ج ور در  
نشـاندهند 1ل  

)اخلي

ت
نفر1

 )داخلي

) آماده مونتاژ منزل
 )داخلي

 راي امنيت

0ين جريان از 
ـور كامـل نشـ
يا حاكم شد و

در ده. يدا كرد
ــرايت كــرده و

بخشـه 1990ه
هايي عمـده از
اين روند در 

چنـد كشـو قـا
شـكل. نهاسـت 

 و متغيرها
 از توليد ناخالص د

يالمللبيني
)از كل جمعيت(
يالمللبينات

به جريان اطالعات
1000ترنت در هز

نفر1000 در هر
د از توليد ناخالص

فرهنگيرابت
رانهاي مك دونالد
مپاني توليد وسايل

د از توليد ناخالص د
سياسيدن
كشوردرهاخانه

يالمللبينمانهاي
سازمان ملل در شور

يالمللبين

  ن
دهد اي مي نشان

به طـ 1شكل 
 اروپا و استرالي
هان گسترش پي
ي از اروپــا ســ

از دهـه. شـت
 آسيا و بخشـه

2000 از سال
افريقه و مركز

ران از جمله آنه
  .ستند

شاخصها
درصد( و انتقاالت

گردشگري
جمعيت خارجي
سرانه مكاتبا
اطالعات مربوط ب
تفاده كنندگاه از اينت
تعداد تلويزيون

درصد(ت در روزنامه
در قرهاداده

سرانه تعداد رستو
كم(IKEAگاههاي

درصد(ت در كتاب
شدجهاني

تعداد سفارت خ
عضويت در سازم
ت در ماموريتهاي س
معاهدات

شد جهانيي
در دنيا نش شدن 

.ش يافته است
بخشهايي از،

ها و مناطق جه
شــهاي ديگــري
چنـان ادامـه دا
 شرق و شرق
قرار گرفت و
نطقه خاورميانه
ت كردند كه اير
 آن در دنيا هس

نقل

است

تجارت

سرانه تعدا فورشگ
تجارت

مشاركت

ابي شاخصهاي
جهاني جريان

 در دنيا گسترش
،امريكابتدا در

ه ساير كشوره
ت تنهــا در بخش
اي جهان همچ
ص در جنوب
جهاني سازي ق
رد و تنها در من
سازي مقاومت
و مسير تحول
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رهاي
ميانه
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ارزيا. 4
بررسي
سرعت
جريان ا
بعدي به
توانســت

ورهاكش
بخصوص
جريان ج
رشد كر
جهاني س
جريان و
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ختلــف 

 يه سو
نـد  ي فرا

خصـها  
نـد  يفرا 
البتـه  . ت  

 يتجـار 
 ي سـو   

هرچنـد  
  . است

ي ست 
از ايـن   

ه مـورد      

ن شــاخص مخ
 دهه گذشته به

د  ش رفتـه وان
ن شاخيـ از ا يـ 
از، اقتصـادها   

ر گرفتـه اسـت
تج يزيـ رهـم آم  

صـادها بـهت اق
ه ييران گامهـا

برداشته يجهان

  ورها
سنجه ي اصلي 

.ر يافته است
ختار يـاد شـده

ــد نيفاده از چن
سه يشورها ط
ـ  يد جهـان    شيپ

ر برخـيمقاد. ت
تـرين ز بسـته 

شورها قراركف
خص نـرخ در

تكـ رعت حر   
ريـ ا، رياخ يها

تر در اقتصاد ج

ن با ساير كشو
22متشكل از 

 سياسي ساختا
اسب بـا سـاخ

جهــان و اســتف
شك، لكبه طور

ـتر در اقتصـاد
حال وقوع است

از يكـي شـتن
صف ير انتها

ز مقدار شاخي ن
ن دهنـده سـر

ساله يه طكت
شتين و ادغام ب

ن و مقايسه آن
KOFشاخص

اجتماعي و، ي
متنا، كشور دن

ج يشــورهاك
بكز آن دارد ه

شـي هـر چـه ب  
ح شورها درك

شـورمان بـا دا
با ديانده و تقر

ر طول زمان و
ه نشـاكـ  يهان
از آن است كي

شدنتر  ي جهان

در ايران شدن ي
 اين بيان شد؛ ش
ش كلي اقتصادي

شد جهانيروند
  .گرفت

موجــود از ي
ت اياكح شدن
و ادغام يزيآم

در غالب شدن
شكه كـ دهـد   ي

نار ماكبر  شدن
ن شاخصها در
ا در اقتصاد جه

حا، است شدن
وتاه در جهتك

جهانيوندهاي
نه كه پيش از
الب سه بخش

بررسي ر، دامه
 قرار خواهد گر

  

 

يآمارهــا
ش جهاني

در هم آ
ش جهاني
مي نشان

ش جهاني
نيروال ا

شورهاك
ش جهاني

كند و ك

رو-4-1
همانگون
كه در قا
رو در اد
بررسي

  



 ررسـي   
خلي و 
 جريان 
ي مـورد    
ط نـرخ   
مايه در    

م شـدن     
يونـدي   

هـاي   ت  
يزهـاي  

  
هـاي   ت 

ر سـال     
 طـالي   
 جهاني 
، جهـاني 

ان اصـلي را بر
مستقيم داهاي 
كند تا مي الش

يانـات جهـاني
سـطررسـي متو

 حسـاب سـر
  .دارد مي ر

واقعـي همگـام
تـوان در پي مـي 

سياسـي دولـت
ي از افت و خي

سالمي با دولـت
ـر شـدن آن در
صادرات ايـن
 سوي اقتصاد

جهـاي    بانـك  

دو جريـا، ادي
ه سرمايه گذاري

باع خارجي تال
زمين را با جريا

بر، نع واردات
 و محـدوديت

گام بر شدن اني
جريـان و، شده
ا مر شـدن  ـاني

سهاي  ت گيري
شمايي 1شماره 

  اقتصادي ايران

ش از انقالب اس
هشـت برابـ، 1

تي و افزايش ص
به د كشور رو

ايـران درـاي

 ران

اقتصـا شدن ني
س، وند تجارت

خت شده به اتب
قتصاد هر سرز
رداختن به موا

يالمللـ  بـين ت
جهاادي مسير

ياد شهاي  نجه
جهـابا جريان 

ي كشور و جهت
نمودار ش. شت
 .باشد مي شده
ا شدن جهانيروند 

پيشهاي   سال
1352 در سال
آتهاي  در سال

 درهاي اقتصاد
هـ مايه گـذاري

اقتصادي ايرا ن
جهانسي روند

اهي بر روبا نگ
رآمدهاي پرداخ
 همگام شدن اق

با پر،  ديگر سو
ده بـر تجـارت

اقتصاهاي  ديت
رقام موجود سن

1386تا  134
شگرف سياسي
ن سرزمين پنداش
در دوران ياد ش

:1نمودارشماره

سي كشور در
ن قيمت نفت
زايش اين بها د

به بازگشايي،
با افزايش سرم

شدن جهانيسير
در بررس KOFص 
اين شاخص ب 

 و همچنين در
و روند جاري

از.  قرار دهد
ماليات وارد، ها

 تحليل محدود
رسي آمار و ار
9ايران از سال

گ با تحوالت ش
ن حاكم بر اين
واقعي اقتصاد د

پيوندهاي سيا 
چهار برابر شدن
روند رو به افز
، ساير كشورها

،همين امر. شد

  

 

ريان
دن با
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ف در
ايسه
رهاي
ميانه

17

س-4-1-1
شاخص

.كند مي
خارجي
واقعي و
سنجش
تعرفه ه
راستاي
برر
اقتصاد ا
تنگاتنگ
گوناگون
جريان و

افزايش
چ، غربي
ر، 1353
سياه به

منجر شد

تحليل جر
جهاني شد
استفا

شاخص كوف
و مقا ايران

با كشور
خاور
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بـوده و  
ن دوره  

ـران بـا    
قطـه ي    

و هـا   ي     
، ن ايـرا 

ريخ تـا    
 جنـگ    
صادي با 
جي در  
دگي از   

هاي  طم
از . شـد  

-جـاري  
 اقتصاد 
 واقعـي   

ايـن  ، د 
 پيونـد  
ن دولت 
سياسـت  
واردات      

، هرچند
را پيشـه     

اين  23
 انقالب 

ب  كشور همراه
ي ايران در ايـن

ي اسـالمي ايـ
بـه عنـوان نق 

اهش وابسـتگي
رهاي غربي از

از ايـن تـار. ـد 
 بـه دنبـال آن
و ستدهاي اقتص

خـارهـاي   ري  
ز دوران سـازند
دك اندك تالط
رون گشـوده ش
منـاطق آزاد تج
روحي تازه در
عودي جريـان

دهـد مي شانن 
با توجه به. ت

روي كار آمدن
سهـاي   الطـم 

 صـادرات و و

شت نمود كه ه
ي صـعودي ر

24.مقدار . ورد
 پيش از وقوع

ت و ساختمان
اقتصادي شدن ي

كومت جمهوري
1357ر سـال  

ن سياسـت كـا
گرداندن كشور
هاني همراه شـ
خداد انقالب و

كاهش دادو، ت
سـرمايه گـذار

با آغـاز. داشت
اند. رت گرفت

سمت دنياي بير
ايجاد من، رجي

ر، ش صادرات
شاهد روند صع
1مودار شماره 

خود گرفته است
ر، ياسي كشور

ب و افزايش تال
 كلـي كـاهش

ين چنين برداش
هـر دو سـيري

خو مي ه چشم
دار در دوران

ر بخش صنعت
جهانين واقعي

 كار آمدن حك
ومت پيشين در

پيشـه كـردن. 
ي به روي برگ
ر بازارهاي جه
ت ناشي از رخ
ش قيمت نفت
ش بي سابقه ي
ن رخدادها پند
ملي ايران صور
صاد كشور به س

خاهاي  سرمايه
سرمايه و افزايش
ز اين تاريخ ش
همانگونه كه نم
تابي بيشتر به خ
 با جريانات سي
ت به جهان غرب
ي و بـه طـور

  . رقم زد
ودار پيش رو اي
، و پـس از آن
ن بهن دو جريا

شينه ي اين مقد

خارجي دها  ي
صعودي جريان

سالمي و روي
 نسبت به حكو

رود مـي   شمار
كشورهاي غربي
ادرات نفت در

تبعات، 1369-
منجر به كاهش، 

 اين رو كاهش
ن نتيجه ي اين
و به روابط فرام
 و درهاي اقتص

جذب س،  نفت
جذب سهاي  ل

از. دي آن دميد
ه. شور هستيم

شت 1384تا 13
ارت خارجي
 گرايانه نسبت

ادياقتصهاي  م
 اين شاخص

توان از نمو مي
ش از انقالب

شهودي ميان اين
به عنوان بيش 13

 سرمايه گذاري
روند صگيري  ل

  .ده است
ب اسخداد انقال

كامالً متفاوت
اريخ ايران به
ي موجود به ك
بها و ميزان صا

1368هاي  سال
1362 در سال

از. شورها شد
توان مي شور را

نگاهي نو، 136
 فروكش كرده

بهاي افزايش
 به عنوان كانال
و روابط اقتصاد

اقتصاد كش شدن
377هاي  ر سال

گ تعامالت تجا
ا نگاهي تقابل

تحريم،  كشور
 نزولي را براي
م  نگاهي كالن

ريان واقعي پيش
د؛ اما تمايز مش

357ص در سال

  

 

افزايش
به شكل
منتج شد
رخ
نگاهي ك
عطف تا
پيوندهاي
كاهش ب
اواخر س
تحميلي
ساير كش
درون كش

69سال 
سياسي
اين رو
گمركي
كشور و
ش جهاني

روند در
تنگاتنگ
جديد با
خارجي
روندي
در
روند جر
كرده اند
شاخص



.  اسـت     
ايـن  . د 

ــه ي  ح
صـادي  
يشترين 

 1354 ،

 ميـزان  
راملي و 
ـن سـه   
ز و بوم 

نقـل و   
كاتبـات      
جريـان         

هاي  س
 نكـرده  
يمـودن  
ين ايـن   
 شـتابي  
سـان و  

شـايد  . 
ر سـال  
 با رقم 
 از ايـن   

يـن شـاخص
نسـبت دا)5.5

و بحبوح 1357
ودن شرايط اقتص
وان به ترتيب بي

در سال 31.4 

بر، هر كشور ن
ي اطالعاتي فر

ايـ. پردازد مي 
جتماعي هر مرز

،فراملـي هـاي  
يتـاً سـرانه مك
مپيونـدي بـا ج

دهد روند تماس 
جهي را تجربه

پي. تصـور شـد       
مبـين، خـود ، 13

ر آهسته را با
نسبتاً يكسگاهي 

. متصـور شـد   
در 25.7ميـزان   

هسته ي پيشين
ناشـيهـاي   س 

ـاوت رشـد اي
مقـدار  ( 1365

ــال    7ص در س
شان از بسته بو

تو مي طور كلي
،1382ر سال 

شدن جهانيعي
داد وستدهاي، ر

راي مرزهايش
شدن شرايط اج

هـ يـك تمـاس  
خـارجي و نها
در راسـتاي هم

مي نشان 2اره
زهاي قابل توج
را بـراي آن مت

372در سـال  
را كه اين سير1
توان ديدگ مي 

 اين شـاخص
خصـي را از م
ت به جريان آه

تمـاس، ميلـي 

ي سرعت متفـ
5ان بـه سـال

ــاخص ــن ش م اي
خود نش،  است

به ط. ران است
در 33.1 مقدار
 .دانست1372

 ران

حوالت اجتماعي
خارج از كشور

ورين با دنياي
ميزان همگام ش

  .دهند مي ن
ن حجم و ترافي

جمعيـت خ، ي
عي كشـور را د

نمودار شما. زد
اله افت و خيز
 ي صـعودي ر

32تـا   1349
373-1364ي

اما در مجموع
س از انقالب بر

ماس هاس شخ
فول و بازگشت

ي جنگ تحم ه

گوياي 1384ل
توا مي خص را

ــارم ــك چه ي
جنگ تحميلي
جهاني اين دور

را به KOFي
2در سال  24و

اجتماعي اير دن
تاي بررسي تح

شخصي با خي
نگي هر سرزمي
م مل و همسو

نشا شدن جهاني
 در نظر گرفتن

يالملل بينگران
ـوالت اجتمـاع

ساز مي  آشكار
سا 37دوره ي

رونـد آهسـته
در سـال 17.7

هاي توان سال ي
.يده انگاشت

 در دوران پس
سنجه ي تمي

و باز اف 1372
را متاثر از دوره

در سا 16.96ر 
 ميزان اين شاخ
ــر از ــه كمت  ك

دوران جهاي  ي
جهاي  و تحريم

شاخص اقتصاد
و 1385ر سال

شد جهانيسير -
در راست KOFص 

هاي نگي تماس
فرهنهاي  رابت

به صورت مكم
جند اجتماعي

آيند حاصل از
شمار گردشگ، ت
رونـد تحـ، يل

ي برون مرزي
ي در طي اين د

تـوان ر يمـ  س
7ميان رقـم  ي 
نمي هرچند. ت

ناد،  برهم زده
 رو به رشد را
ا وجگيري دوره

در سال 32ه 
ر 1374ر سال
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و مقدار
كمترين
ــدار مق

نابساماني
كشور و
ميزان ش

در 29.3

4-1-2-
شاخص
و چگون
ميزان قر
جريان ب
را با رون
برآ
انتقاالت

يالملل بين
اجتماعي
شخصي

و بالعكس
اي گستره

مدعاست
ناگهاني
روندي
بتوان او

به 1361
در 28.3

تحليل جر
جهاني شد
استفا

شاخص كوف
و مقا ايران

با كشور
خاور
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ر سـال  

افـزون   
و حاكي 
كتـه ي  
دوره ي 

پـس  ي  
،  اسـت  

گرفته از 
ميلي و 
رهنگـي   
دگي بـا     
راسـتاي  
نـدهاي   
 به مثابه 
ر ميـان  
ـه ايـن   
رسـيده  

 

در 37.8مقـدار  
و مجـدداً  137

ي قابل توجه و
نك. قولـه اسـت  

 KOF در يك د
هـاي ند در سال

شماري شـده
متاثر و برگ، اد

ن با جنگ تحم
طالعـاتي و فر
وره ي سـازند
ش دولت در ر
ـنعت و بازپيون
هفتم و هشتم

در» ي تمدن هـا 
با وجود آنكـ. 

بي كه به اوج ر

 جتماعي در ايران

 ايران را ميان م
73در سـال   1

ن خود نوساني
سبت بدين مق
قدار شاخص

هرچند. است37
ش نوسانات پرش
ش از اين رخد

همزمان. اد كرد
حث تبادالت اط
هـر چنـد در د

تحميلي و تالش
صـ، سـاز ت و
اما دولت ه. شد

گفتگوي«شعار
.ج خود رسانيد
ما هرگز با شتاب

  .انست
اج شدن جهانيروند

 اطالعات در
8.31ه ميـزان

كه اين. دهد مي
ين مرز وبوم نس
ر ثابت بودن مق

7.8بر مقدار  1
ص دست خوش

پيشهاي  ر سال
 بي مثال قلمد
 طور طبيعي بح

ه. رار گرفـت
شي از جنگ ت
ولـه ي سـاخت
قعي گذارده نش
گي فراملي با ش
خص را به اوج
اهش گذارد اما

ضاع مملكت د
ر: 2نمودار شماره 

تبادلة ن سنج
ن شاخص بـه

را نشان 54.4
حاكم بر ايهاي

ط با اين نمودار
364تا سال  1

ان اين شاخص
 شاخص را در

فرهيختگيي
به، متاثر از آن

واپسين قرهاي
ناشهاي  تخريب

ه بيشتر بر مقو
و بدين مهم وق

فرهنگ-جتماعي
اين شاخ، كشور

ه بعد رو به كا

بحراني در اوض

نوسان 2شماره
كاسته شدن اين
4 آن به مقدار
ه سويي نگرش

وجه در ارتباط
349ه از سال

ب اسالمي ايرا
توان ثبات اين
اي  ثابت و گونه

اجتماعي ماي
ه ي در اولويتل

ه خسارات و ت
خسارات وارده
 تمركز يافت و
ار مراودات اج

حاكم بر كشاي
به 1384ز سال

  

 

شرايط ب

نمودار ش
ك، 1349

گرديدن
از ناهمس
جالب تو

ساله 14
از انقالب

ت نمي اما
نگرشي
ها تالطم
يالملل بين

توجه به
جبران خ
سياسي
پرچم د
ها دولت

ميزان از



 شــمار 
رار داده   
صـورت  

و  1379
ان ايـن   
نوسـان  
نه ايـن     
ن چشم 

مـي  138
ن را ي آ  

ح شـدن   
در ايـن  
گرگـون   
هـره ي     
. كاسـت     
، ديرش   

ا پـيش   
ه ايـران   
ست كـه  
 جهـان  
 توجـه  

و هـا   جه        
خواهـد      

همچــونــايي 
را مد نظـر قـر

صهـاي   رسـي ر
9در سـال   3ي 

ن كه تمايز ميـا
 نمود كه اين ن
ي ديگـر بيشـين
ه سادگي از آن

86-1376ـال  
 بـي سـابقه ي

مطـرح، ـال آن      
دولت نهم دي 
و ايرانـي دگ ن 

عـي چنـين چه
ـب خواهـد ك
چيز بـودن مقـا
ردان كشور تـا
دور داشت كـه

درست اس. نده
هنگي كشور با

اما آنچه با، ند
ـه تغييـر سـنج
د ايـن مهـم نخ

هــ گــي ســنجه
تجارت كتاب ر
شاخص در بر
مابين بيشينه ي

با وجود اين. ت
ين نكته اشاره

از سـوي. ست
توان به مي ت كه
ساله از سـ 10

وقت و كاهش
ـتان و بـه دنبـا

هاي جهت گيري
سبت به ايـران

به طـور طبيع.
شـور بـه مراتـ
 علي رغم نـاچ
مردان و دولتمر
 نبايد از نظر د
گي در پيله ماند
ن تبادالت فره

آين ينم  به نظر
ـرض كـرد كـه
گرفي در رونـد

فرهنگهــاي  ــت
و ت IKEAهاي

از اين شگيري  م
اين شاخص م
در نوسان است

بايد بدي مي ست
صورت گرفته ا
در ناچيز است
ر اين دوره ي

فراملي دولت و
ـراق و افغانسـ

ايران و جاي  ه
ه نگاه دنيا را نس

.دو رقم زدين
نگي فراملي كش
نمودار حاضر

در نظر سياستم
ر آن كه هرگز
رونگرا و فرهنگ
ي سنجش ميزان
سته و درستي
يـن چنـين فـ
دگرگوني شـگ

در بحــث قرابــ
ه فروشگاه، نالد

كه نتايج چشم
.ل نشده است

د1386در سال
اما نخس، ست

ال متمادي صس
آنقدها  ير سنجه

 شاخص را در
 فرهنگگرايي ف
شـي جنـگ عـ
سر انرژي هسته
 موارد ياد شده
وريستي براي اي
 مراودات فرهن
ور داشت كه ن
اندن اين مهم د
و نكته ي ديگر
 با مردماني در

KO در راستاي
شايسهاي  سنجه
تـوان ا مي شور
ديگر دهايي  جه

  .ت نكرد
د KOFــاخص

مك دونهاي  ن
ز اين روست ك
ر ايران حاصل

د 1.6برابر با ي 
ر قابل توجه ا

س 9و تنها در  
ص نسبت به ساي

اوج اين. مود
ثر از رويكرد

ناشهاي   تالطم
جهاني بر سي

چراكه. نست
ترواي  و چهره

يندي از ميزان
 نبايد از نظر دو
وياي مغفول ما

و. است 1377 
سرزميني است

OFشاخص اي

س، ز اين مرزها
ت فرهنگي كش

با سنج ني آنها
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افت، بود
شــ
رستوران

از. است
گرفته د
اي كمينه

دو مقدا
اي دوره

شاخص
پوشي نم
توان متا
متاثر از
هاي جدل

راستا دا
ساخته و
ناخوشاي
هرچند
خود گو
از سال
س، زمين
ها سنجه

خارج از
به ماهيت
جايگزين
 .گذارد
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، كشـور 
 ملـل و   

بـيش  . 
ان ايـن   
ـاخص  
فــزايش 

امـا از  ، 
-56ي 

حكومت 
 مقـدار   
 بـود را       
، زندگي 

نـدهاي      
. ـه شـد   

با جهان 
فـرانس    
 يافته و 
ـاخص    
مجـدداً   
 در اين 
 ي اوج       
ش روابط 
دوره ي 
 تجربـه   
،  وقـت     

گرايانـه    

ك هـاي  ت خانـه      
سـازمانهـاي  

سرزمين بپردازد
ان ديگر نوسـا

تحول شـترين 
بــا اف 1349ال 

،زوني گـذارده 
هاي المي در سال

آغازين حها  ل
كاسته شـده و
ت آغـاز كـرده

سـازه دوره ي
 برقـراري پيون
 از سـر گرفتـه

ايران باهاي  ري
الس سـران كنف
 اكو گسترش
ين ترتيـب شـ
 نسبتاً آهسـته م
ي جالب توجه
ـود دو نقطـه

گسترش، لوي
دهـاي    تالطـم  
ايـن.  ساخت

نـه ي دولـت
سـت تقابـل گ

شـمار سـفارت
هـ ر ماموريـت  

سياسي هر سر
به بيا، 2شماره 

ت عمده 1386 ل
ــاخص از ســا
 نرمي رو به فز
د انقالب اسال
 همدوره با سال
ب از مقدار آن ك
چـه از حركـت

موسـوم بـه13
ويـت يافتـه و
وهاي همسايه
 دگر بر همكار
ه ميزبان اجـال
شور با سازمان

بـد. ده اسـت   
ده و با شتابي

نكته ي. گردد ي
ك سـو و وجـ
ي حكومت پهل

نبـال آن بـه د
ر جهان مطرح
ـاي برونگرايان
 در نهايت سيا

  ن
 نگـاهي بـر ش

مشـاركت د، ي
شدن جهانيد
K در نمودار ش

سال در 70به 
ايــن شــ. ســت

به، جهان غرب
بوحه ي رخدا

پس از آن. سد
 با همان شتاب
ياً برابر بـا آنچ

376-1368اي
نيت ملـي اولو

به ويژه كشو، ها
سان سرآغازي

در اين دوره ن
تصادي اين كش
 افـزون گرديـد
و به رشد گذار

مي نزديك 13
ـرود آن از يـك

پايانيهاي  سال
وها  ير دولت

ظر سياسي در
بـا رويكردهـ،

 به دنبال آن و

سياسي ايران دن
آن است تا بـا

يالمللـ  اي بين
به بررسي روند

KOFر شاخص

1349درسال 
صــه سياســي اس
ت سياسي به ج
گيرد و در بحب

رس مي 70ر قدا
جنگ تحميلي

ميزاني تقربي، 1
هـا  آن در سال

عين تضمين امن
 ساير دولت ه
 دوران را به س

ايران ي است كه
اقتهاي  مكاري

آناي  منطقهي
ر اين دوره رو

86در سال ) 7
ميـان اوج و فـ

.است 30اني
ت حاكم با ساي
ايران را از منظ

1380-1384،
ق و افغانستان

شد جهانيسير -
در پي آ KOFص 

ها ت در سازمان
ب، يالملل بينت

رابر شدن مقدار
31مقدار  ص از

در عرص شــدن 
و تعامالتها  ي

گ مي شتاب 135
وج خود به مقد
ي اسالمي و ج

369 در سال
پس از. كند مي

اقتصادي در عي
 ميان كشور با

توان اين مي ن
گفتني. نداشت

هم.  بوده است
هاي ن همكاري

سياسي در شدن
70مقدار ( خود

تمايز آشكار م 
 با اختالف زما
 في مابين دولت
، اسالمي ايران

هـاي  در سال
جنگ عراقاي
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شاخص
عضويت
معاهدات
از دو بر
شاخص
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وابستگي

53سال 
به او 57

جمهوري
را 33.4
م تجربه

توسعه ا
سياسي
همچنين
اسالم پن
اسالمي
بر ميزان
ش جهاني

اوج خ به
،نمودار
همسان
سياسي
انقالب
بار دگر
ها تالطم



  
  ران
 شـدن  ي

چـالش   
ا بـودن     
صـر بـه   
، ـذهبي    

جهانيان 
.  اسـت  

صـه ي       
ختالفـي   

امـا  . ت    
ز بـودن    
ـذرا بـه    
جريـان   
 جهـت   
،  كشور

 و اجتماعي اير
جهانيسياسي و

 در زمـره ي چ
 ايـران بـا دارا

منحصهاي  يري
بـه ويـژه ي مـ
ه مورد توجه ج
 متحمل شـده

مراتـب در عرص
بـا اخس از آن

جهـاني پنداشـت
ر مبـين نـاچيز

نگـاهي گـذ، ـه 
وه بر آن كـه ج

كنـد؛ مي  ايفا
 بر ساير ابعاد

  .ه شد
  سياسي ايران ن

اقتصادي-سي
س شدن جهاني

سياسي ايرانل
چراكـه. يرنـد
جهت گي، رژي

اجتمـاعي و بـ-
راتژيك همواره
بسياري را نيز
ي ايـران بـه م

پـس. زتر اسـت  
ي عرصـه ي ج
ر نمودار حاضر
ه ي ديگر آنكـ
ن است كه عالو
ش ممتازي را
جه به چيرگي

د مجدداً تجربه
شدن جهانيروند : 3

سياس شدن ني
،اقتصادي دن

ست كه مسائل
گي مي جاي، ور
منابع غني انر،

-فرهنگـي هاي
تي و ژئو استر

سياسي بهاي  م
كه بعـد سياسـي

و ممتـازتر  سته
را رو به سـوي

اجتماعي در ن
نكته. شور است

اي آنگوي، دار
ايران نقش شدن ي

ين بخش با تو

به بعد 1384ي
3نمودار شماره 

جهانيقي روند
شد جهانيريان

ي اين مطلب اس
مطرح اين كشو
،ويژه در منطقه

ها ويژگي، غرب
تاً موقعيت امنيت
ست كه تالطم
مطلب است كه
عد ديگر برجس
قتصاد كشور ر

شدن جهاني ي
جنبه ي از كش
جريان اين نمود

جهانير روند
اين. ر نيز هست

هاي هم در سال

قايسه ي تطبي
 تطبيقي سه جر

گوياي، ي ايران
ترين مباحث م
ت ژئوپوليتيك و
ت به دنياي غ
ت قدرت و نهاي

از اين روس. ت
گوياي اين م، 4

به نسبت دو بع
توان بعد اق مي 

 نرم و آهسته
سويي در اين ج
خيزهاي سه ج

سياسي د شدن
ه دو بعد ديگر
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دولت نه

مق-4-2
بررسي

اجتماعي
برانگيزتر
موقعيت

فرد نسبت
ساختار

بوده است
4نمودار
جهاني ب
،آشكار

حركات
اين همس
افت و خ
ش جهاني

دهنده به
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نـه كـه    
وش آن     
نـدهاي  
،  اسـت  

  
و ارقـام       
 ا نشـان 
يك بـه  

 شـاهد  
رخـداد  

سياسي  
تمـاعي          

-ياسـي 
 فزونــي
. پيمايـد 

البتـه همانگون 
وده و دوشـادو
با توجه به پيون
و بوم خـورده

  .ت
  ايران ن

 قالـب آمـار و
K   را 70مقـدار

و نزدي 33.1ي 

به بعد 1377 
نزديك به راي 
شدن جهانين 

بـا جريـان اجت
سي شدن جهاني
رو بــه ف 1358

پ مي هستگي ره

.سو داده است
ن همسـوتر بـو
جتماعي ايران با
مردم اين مرز و
ره پيموده است

شدن جهانينه روند

 واقعيـات در
KOFص سياسي 

اخص اقتصادي
  .ت

ريان را از سال
ها نات در سال

چراكه جريان.
ـالف جهـت ب
جر دوره روند 

8تــا  1352ـال
ر ثبات و به آه

سمت و سها  ن
 با اين جريـان

اما جريان اج. 
 و ريشه دار م
شده و به نرمي
طبيقي ابعاد سه گان

ـا را بـه وادي
شينه ي شاخص

بيشينه ي شار
است 28.7ي آن

ري هر سه جر
اين جريانهاي
.يلي است تحم

مسـو و در خـ
درحالي كه در

ســاله از ســ 6
در، كشور شدن

م ساخته و بدان
اقتصاد كشور
حول شده است
ورهاي راستين
افت و خيز نش

مقايسه تط: 4شماره

مـ، 4ي جـدول
ن گونه كه بيش
يش از دو برابر
خص اجتماعي

توان اوجگير ي
ه و ناهمسويي
زمان با جنگ
ه صـورت هم
.ت كرده است
6يــك دوره ي

ش نيجهاماعي

 با خود همگام
، اين بيان شد

ش تغيير و تحو
كه عقايد و باو
گي دستخوش ا
نمودار ش

 موشـكافانه ي
بدين. سازد مي 
كه اين رقم بي 

ر بيشينه ي شاخ
مي  در مجموع
ها ي از تناقض

 اسالمي و همز
دي كشـور بـه

آن حركت شدن
ي ايــران در ي
رد؛ جريان اجتم

  

 

راها  آن
يش ازپ

دستخوش
عميقي ك
به سادگ

بررسي
رهنمون

.دهد مي
سه برابر
اما

يكي. بود
انقالب

و اقتصاد
ش جهاني
اقتصــاد

گذار مي



بـه  . ـود 
 ت افـت  

د پـس  
سياسـي   
ن مهـم   
ا سـاير   
بـاره ي      
  شـكل    

  ؟ت
، نگاپور

 بررسي 
صـورت  
 نسـبت  
بتـدا بـا     
ا ادامـه   
نگـاهي  
قتصـاد  
مشابهي 
ز سـال      

هـاي   ـم    

شـ مـي  شاهده
شور به شـدت

  KOFشاخص 
بايد مي، شدن ني

اجتمـاعي و س 
بـدين،  كشـور     

سه ي ايران بـا
ـام داوري دربـ
ش در ذهنمـان

هضم شده است
تايلند و سن، ي
شمايي از 5ه 

ه نخست به ص
ور و مالزي به
و كشـور از ابت
وند تا به انتهـا

آشكارا ن،  شده
د با عرصه ي ا

مگيري  جهت 1
ت كـه پـس از
يـران در تالطـ

نيز مش 1371تا 
سياسي كش-دي
  .گذارد مي

از دريچه ي ش
جهاني به مقوله 

،اقتصاديهاي
وراي مرزهـاي
هم بدون مقايس
سـت كـه هنگـ

ايـن پرسـش، ن
جهاني سازي ه

مالزي، چين، ن
نمودار شماره .
آنچه در نگاه. د

صادي سنگاپو
اقتصاد ايـن د
 بوده و اين رو
 دو كشور ياد
نسبت به پيوند

1970 در سال 
در حـالي اسـت
ر حـالي كـه ايـ

1361ساله  1
اقتصاد شدن ني

م  رو به فزوني

ايران ا شدن ي
ايران نسبتي

ها در قالب اليه
ر نهـاده و از و
شانه ي اين مه

از ايـن روس. د
شدن جهانيان

جريان جان در
ژاپن، تركيه، تان

.اند  گرفته شده
دهد مي ا نشان

ديد شرايط اقتص
شدن جهانيد

مايز و متفاوت
ري طي شده د

را نها  سرزمين
ساير كشورها

اين د .اند داشته
در، ـي گرفتـه

  .است

0 در دوره ي
جهاكه جريان

عي آن آشكارا

جهانير مقوله ب
گيري قي جهت

روند ياد شده د
K ،گـام فراتـر

رك ژرف انديش
صل نخواهد شد
ن ايران با جريا
ا چه ميزان اير
شورهاي عربست
نتخب در نظر
اي ياد شده را

تمايز شد، خورد
روند. هنه است
متم، ي منتخب

سته و پيوسته ي
ه نگر در اين س
جالب آن كه س
صه ي جهاني د
مشـهودي را پـ
زي را پيموده ا

ناقض حركت
كه در حالي ك 

 جريان اجتماع

گاهي فراملي ب
تاي درك حقيق
ي اجمالي بر ر

KOFق شاخص

بي شك در. يم
اي ديگر حاص
ي همگام شدن

كه به واقع تا، 
 اين راستا كش
ن كشورهاي من
صادي كشورها

خو مي به چشم 
شورهاي اين په
شورهاي آسيايي

روند آهست. ست
ديشانه و آينده

.دهد مي نشان
ه پيوند با عرص

ر صعودي مسي
ي مسير متمايزل
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همين تن
اي گونه
كند؛ مي

نگ-4-3
در راستا
از نگاهي
از طريق
بيانديشي
كشورها
چگونگي

گيرد مي
در
به عنوان
آمار اقتص
آشكارا

ساير كش
تمام كش

يافته است
ژرف اند
جهاني ن
نسبت به

س، 1978
يالملل بين
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 منتخب 
 همـين  
 ا نشـان 

تمامي ، 
در  68.4

 نـزول  
 چنـين  

    2007 ،
يـده آل  

يايي در      
امـا  . رد 

. گـردد  ي 
ر نسبت 
ن ايران 
ظ كرده 

  هاي آسيايي

ي كشورهاي
ن شاخص در

را 84.75ـدار  
،ي رو به رشد

41تـا   53.33  
و روندي رو به

توان اين مي، ي
سـيا در سـال

اي شـدن  جهـاني 

شـورهاي آسـي
خـور مي  چشم

مـي يي افزون
 اختالف بسيار

در اين ميان. كند
گ خود را حفظ

دي ايران با كشور

اقتصادي شدن ي
ست؛ مقدار اين
ور سنگاپور مقـ

كه در سيريي
 ميان دو رقـم
ن جدا افتاده و
گاپور و مالزي
قتصـادي در آ
جي است كـه  
  . ايران است

يكـي ميـان كش
به 2007تا  1

زان اين همگرا
با، وند جاري
كن مي طي طريق

هويت و فرهنگ

اقتصا شدن جهاني

جهاني شاخص
در نوسان اس 32
و براي كشو 5
ا يابد به گونه ي

كختالف اند
ن از اين جريان
م پوشي از سنگ

اق شـدن  جهاني
اين در حالي. ت

از اين مهم در
گرايـي و نزديك

970هاي   سال
بر ميز، رويم ي

ان در وراي رو
جهاني سازي ط
ورت مستقل ه

يسه تطبيقي روند

حالي كه مقدار
2.59تا  27قم

57.50ي مقدار
مي به انتها ادامه

با ااي  ر گستره
تنها ايران. يرند

ر صورت چشم
مول و متداول

 در ايران است
برابر بيشتر ا4

همگ 6 شـماره
در طيها   آن

مي پيش 2007
ست كه همچنا
گام با جريان ج

و بصو م نشده

مقا :5نمودار 

رتيب كه در ح
ميان دو رقاي  ه

ي كشور مالزي
اين روند تا به 

اي ياد شده در
گي مي قرار 20

در. گرفته است
ت كه روند معمو
ر همين مقدار
،ي در اين پهنه
طابق با نمودار

اجتماعي شدن
 به سمت سال
ور سنگاپور اس
 كشورها همگا
 كشورها همگا

  

 

بدين تر
در دامنه

سال براي
.دهد مي

كشورها
07سال 

را پي گر
پنداشت

ابربر 2.9
اقتصادي
مط
ش جهاني
هر چه

تنها كشو
به ساير
با ساير



ودي در   

  
ـداريم؛     

در  33.6
اي  سـتره 

ـدي بـا    
دو بعـد   
ي و بـا      
ونـد بـا     
 مرتبـه   

 2007ل 
ي بعـد   

بـا   .دهد
متحمـل   

سـير صـعو، ه  

  ي منتخب آسيا

رها ناديـده پنـ
69تـا   7.82م  
در گس 2007  

سـتاي همپيونـ
مشـهود در دي  

ـورها صـعودي
 بـه سـمت پيو
د سياسي هـم
سيايي در سال

در مرتبـه ي، ـه 
د مي ختصاص

بسـياري را م 

هاي يـاد شـد
  .متصور شد

ي ايران با كشورهاي

با سـاير كشـو
ميان رقـم 197

در كه سـال، ه

 آسيايي در راس
هـاي و گسست

ت كليـه ي كشـ
كه در حركت

در بعد، گام بود
ي كشورهاي آس
وج قرار گرفتـ

خود اخخر را به 
هاي سي نوسان

ي كليه كشوره
 اجتماعي را م

اجتماعي شدن هاني

ت آشكار آن ب
70سيا در سال

خص ياد شده
  .شود مي
كشورهايري

وها  كه شكاف
حركـت. شـود

شور سنگاپور ك
 اجتماعي پيشگ

سياسي شدن ني
ي و تايلند در ا
تان جايگاه آخ

سياس شدن هاني
  .اشته است

توان برا مي لي
 جهاني سازي

جهسه تطبيقي روند

 توجه به تفاوت
اجتماعي در آس
حالي است شا

م متمركز 69.84
گير ه در جهت

آن است ك، ني
ش مـي ن مشاهده

كش. مراه است
اقتصادي و زه

جهاندر روند 
مالزي، چين، ن

ر نهايت عربست
جه عرصه ي

جهش زيادي دا

نگاهي كل ا در
شدن در جريان

مقايس :6نمودار 

با سنگاپور را
ا شدن جهانيص 

اين در ح. ست
4تا  47.96قم

ته جالب توجه
ي سياسي جها
در اين بخش م

بسياري همهاي
جهاني در حوز

.گيرد مي  قرار
ژاپن، اي تركيه

 سنگاپور و در
ن كه ايران در

ج 2000 سال
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است اما
هضم ش

چنانچه
شاخص
نوسان ا
مابين رق
نكت
عرصه ي
پيشين د
ها نوسان

عرصه ج
با ايران
كشورها
ايران و
وجود آ

از، شده

تحليل جر
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پيوند به 
ـرزميني  
شته در 
.  مســير

يران در 

شت كـه  
س از آن  
جهـاني      
ل عمـل  

رونـد  ، 

  هاي آسيايي

استاي پيي در ر
سـ، ايـران ، ده  

دا ن مرتبه قرار
در ميانــه ي 2

قدار شاخص اي
.  

ن چنين پنداش
پـس. قرار دارد

ضـم جريـان ج
صورت مستقل

،شـدن  جهـاني    
  .كند ي

سي ايران با كشوره

شورهاي آسيايي
رهاي يـاد شـد

در باالترين 19
2007گــاه و در 

آن است كه مقد
. در آسيا است

توان اين مي شده
ايگاه باالتري ق
م گيرتـري هض
ي و سياسي بص

  .ده است

  ي راهبردي
 و اجتمـاعي
مي ور را بازگو

سياس شدن جهاني

ودي را در كشو
 در ميان كشور

979تا  1977ي
جايگــتــرين  ين

نشان از آ 200
ر اين شاخص
سه گانه ياد ش
ه مراتب در جا
 به طرز چشـم
ادي و اجتماعي
ي مقاومت كرد

 سياستگذاري
سياسـي، ـادي

ر منطقه و كشو

ايسه تطبيقي روند

صعودي مشهو
اما. ظر گرفت

هاي در سال، ن
در پــايي 1992

KO  7در سال
 باالترين مقدار

هاي رسي اليه
سياسي به شدن

ز بعد اقتصادي
در بخش اقتصا
ن جهاني سازي

حليل كالن و
صـ جريـان اقت  

 سازي شده هر

مقا :7نمودار

توان روند ص مي
ي جهاني در نظ
ه در اين جريان

تــا 1986ــاي
OFشاخص  70

برابر 0.7، 20
 مجموع از برر

ش جهاني روند
اي ياد شده از

ايران د .اند شده
 در برابر جريان

تح، جه گيري
حاصل از سـه

و جهاني شدن

  

 

م در كل
عرصه ي
است كه

هــا سـال 
29.رقم

07سال 
در
در آسيا

ورهاكش
سازي ش
كرده و

نتيج - 5
برآيند ح
ش جهاني

  



  
 ابهي را    

 2007ل  
 نـاورتر  
 ميـزان      

 كـامالً   
و  36.3

صـله ي       

ان رونـد مشـا
و در سـال 34

 ي مقايسـه پهن
ف بـا بـاالترين

و فاصـله رفته
1بـا   1970ل  

د افـزايش فاص
 

  ر خاورميانه

سـيايي كماكـا
38.مقدار  197

 هرچه گستره
بـر اخـتالف،

گاه آخر قرار گر
د شده در سـال
ن خـود رونـد

 .دهد مي شان

در شدن جهانيوند

شورهاي برتر آ
70ده در سال

آيد مي به نظر
شـود مـي  يكتر

.  
چنان در جايگا
قدار تفاضل ياد

كـه ايـن. سـت
را آشكارا نش دن

رو :8نمودار 

ن در بستر كش
شاخص ياد شد

ب. را داراست 4
ي جهاني نزديك

شود مي فزوده
ايران همچ، هاني

مق. ورهاي دارد
برابـر ا 51.11
شد جهانيروند

ايران شدن جهاني
د و اختالف ش

47.36 برابر با
د و به عرصه ي

ا شدن جهانيص 
 عرصه ي جها
ي با ساير كشو

مقدار  2007 
ايران از ر شدن
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جهروند 
پيمايد مي

مقداري
گردد مي

شاخص
در
آشكاري
در سال
ش جهاني

  
  
  
  
  
  
  
  

تحليل جر
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استفا
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ر سـال    
جهـان   
تـري   يع

ن شـاخص در
51 و نهايتاً به 
وسيع  گستره ي

 .آيد مي 

  در آسيا

  در جهان

ن مقدار همـين
آسيا 41به ، ه

رچه ايران در
به نظرتر  هسته

شدن جهانيروند  

شدن جهانيروند  :

يران از باالترين
خاورميانه 36م

 آن است كه هر
آن آه شدن هاني

:9نمودار

:10دارنمو

ا شدن جهانيص
متفاوت از رقم
آ  خود نشان از

جهاگيرد روند

  گارنده
فاضل شاخص

مهاي  ر گستره
اين. فته است
گ مي رسي قرار

  

 

نگا: ماخذ
مقدار تف

د 2007
تغيير ياف
مورد بر



ت وزارت    

، يحمــد

و عبـاس   

سـان  يك 

  .3ـ9
، نيم امـ 

ـ  هـاي   لي

 يهـا  ـت 

وهشـنامه  

  
 95از  ي

 يقتصـاد 

الدي نشر 

ـاپ و انتشـارات

رجمــه شــاپور مح

عباس زنـدباف و

 199شماره ، ير

  يشر ن
واي  ر تعرفهيع غ

ص ، 21، 22ره 
ميمه محمـد ابـراه  

يبرتحل يمرور: ي
  .67 -41. ص

اسـيهـا و س  هش  

پژو، رانيت ايوقع

.بهمن 29و23، 
يشواهد، :ندك مي 
ل اقيده مسايگز، 

ترجمه كمال يوال

مركـز چـ، ارجي

تر، ع درآمــديــوز

ترجمه ع، يصنعت

ماهنامه تدبي، شدن
نش، تهران، شدن ي

ل در حذف موانع
5. 

شما، تينامة امن ل
ترجم، 1999سال

ي بر رشد اقتصاد
صص، 2. ش. ول
نامـة پـژو فصل،

13.  
اقتصاد و مو شدن

15،  نامه عصرما
عتر رشديقعا سر

،فر يميداله ابراه

ت، فرهنگ جهاني

و سياست خا دن
 

و تو رشــد، يــار
13  

دولت در تحول ص
  .30ص 

ش جهاني شاخص
جهانيران در بستر

اسبه تعرفه معادل
56 – 57 بودجه

فصل، رانيا ي مل
س يخص اقتصاد

48.  
اتياثر مال«، )13

سال او، ياقتصاد
،رانيگاه ايد و جا

39ـ157 صص، 2
ش جهاني يخصها

هفته، و موضع ما
وسعه برونگرا وا

ديترجمه ، 1985-

وري اجتماعي و ف

(  
شد جهاني، 1381
تهران، اول جلد

اســت تجــيس. ، 1
3شماره ، يزرگان

نقش د: ا چپاولي
،1380، طرح نو

نقد و بررسي، 1
رياقتصاد ا. ، 138

محا يچگونگ، 1
مجله برنامه و، ها

تيو امن شدن اني
شاخ .)1379(، ك
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