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:چكيده

در،از يك اصطالح فراتر،جهاني شدن فنآن توسعه فرايندي است كه و هاي اوريي دانش

و از توليدي و اطالعاتي بسياري را مفاهيم و پديده هاي زندگي برداشتي متفاوتبا متحول نموده

د.ساخته استروهب رو و به گونههدوبارستخوش تغيير قدرت روابط همواره اي دگرگون شده

اس متفاوت شكل گرفته و تلفيق بسيار شده و ابعاد توسعه هم دچار تداخل  جهانيدر.تاند، سطوح

و الگوهاي ارا و الگوهاي توسعه متفاوت، يا حتي متعارض با مفاهيم ه شده در قالبئشدن مفاهيم

و در نتيجه در بسياري از موارد الگوهايمينوگرايي ي توسع مطرحباشد وه  سياسي قابل اتكا

ي نگرش تقليل گرايانواستناد نخواهند بود بسهي نسبت به توسعي عصر نوگراه ازو ياري ديگر

وئمسا و سياسي ديگر قادر نخواهد بود واقعيات موجود را به شكل دقيق مورد تجزيه ل اجتماعي

ازاين اساس الگويبر.تحليل قرار دهد ميي و هم سياسي توسعه ايجاد ـ شود كه هم محيطي

و مسا و خارجي برنامه دارد، يك موقعيت جديد است و در دو سطح داخلي ليئاجتماعي است

و و ندينمتواي هاي انساني، توسعه مركزيت ارزش چون تنوع هاي بشري، نقش كليدي توسعه

و داخلي، كاربرد دانش، تعامل جنبه  نگرش همه جانبه به توسعه در ابعاد فردي، هاي خارجي

و كيفي جمعي، با،ييهيز از تقليل گراپر،)پايداريهرهيافت توسع(كمي تعميم الگويي مخالفت

همخاص   افزايش مالحظاتوهاي توسعه دولت در اجراي برنامه تكتازي كنار رفتن جوامع،يهبه

و ازيتاثير،روش شناسي فرانوگرايي در اين فرايند.را در بر مي گيرد تجاري اقتصادي شگرف

.خود نشان مي دهد
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 مقدمه
به يك موضوع مهم تبديل جهاني شدن و خود امروزه بيش از يك اصطالح تلقي شده

به نحويش و پديده كه در بسياري ديگر از حوزه ده، هاي مرتبط با مطالعات اجتماعي، ها

اياقتصادي، سياسي، و جز آن فرهنگي، حقوقي، نظامي، امنيتي و ها را با برداشتينها تأثير گذارده

رومت ي توسع. رو ساخته استهب فاوت از گذشته مسه ولها سياسي، نيز از چنين اي فارغ نبوده

كه منشا گرفته از تأثير جهانييهدر ساي جهاني شدن از نگرش نويني برخوردار شده است

به واسط و گستر دانش، فناورييه توسعيهشدن و روند مباشهاي توليد ي ارتباطات  دله

مياطالعات در و ابعاد مختلف جوامع و، بر اين اساس.باشد سطوح  معيارهاي آن دچار تحول

كه ديگر نمي،اند تغيير شده چه از لحاظ عملي، همانندبه شكلي و چه از لحاظ تئوريك توان،

به شيوه و و در نهايت تا دههيگذشته و دوران جنگ سرد 90ي بعد از جنگ دوم جهاني

به هزاره به اين موضوقرن گذشته و با ورود  همانند بسياري ديگر،سوم ميالدييع نگريست

و پديده و ابعاد مرتبط با توسعه از مباحث و عوامل به معيارها هاي در حال تحول، نوع نگاه

و به تعبيري تغيير پارادايمي، شده است و ابعاد توسعه هم دچار.دستخوش نوسان،  سطوح

و تلفيق بسيار شده بسوتداخل يياري از موارد الگوهاي توسع در كه تاكنون الزامه آور سياسي

ي هاي توسعحل راهيهاند ديگر به منزل شده تلقي مي و استناد نخواهند بوده سياسي قابل اتكا

يي نسبت به توسعي عصر نوگرايگرايانه نگرش تقليلو و ديگره وئمسا سياسي ل اجتماعي

م و تحليل قرار دهدسياسي قادر نخواهد بود واقعيات به شكل دقيق مورد تجزيه . وجود را

به يك ميزان از رو كه جوامع گوناگون تندبديهي است و واكنش گيرند ثير نميا جهاني شدن

به روند در روش(Post-Modernism)ييفرانوگرا.داشت خواهندمزبور متفاوت شناسي منتخب

و اغلب ديدگاه و نظريه فرايند جهاني شدن است از ها هاي مرتبط با فرايند مزبور به نوعي

هاي ساخته شده در چهارچوب مانند نظريه آنها گرچه.منطق فرانوگرايي برخوردار هستند

مسدهستن(Modernism)يينوگرا ينشان دهندهاينو استل بسيار متفاوتئاولي نوع نگاه به

:تلقي مي شودبحران درنظريه پردازي پيرامون توسعه

و معياري از دال يل بروز بحران اخير در علوم اجتماعي به هم خوردن كاركردهاي توجيهي

كه بسياري از نظريه هاي در علوم اجتماعي است، اختالل كاركردي موجب گرديده است

و از لحاظ معرفتي مورد ترديد جدي  و معياري خود را از دست بدهند قديمي مبناي توجيهي

عل:ك.ر(.قرار بگيرند ي در ترجم.)1378,مداريمعيني  مدنييهجامع“نيراچاندوك تحت عنوان اثره

 پيرامونويي معادل پست مدرنيسم قرار داده شده است،يگرا پسانويناصطالح” دولتو

ميوشر ويگرا پسانوين گويد شناسي پست مدرنيسم ي با تمركز بخشيدن به ترديدها

ميگرايي كه در جهان علوم اجتماعي حاكم شده، شك را آنچه را و چگونگي دانستن ما دانيم،



ي سياسي و تحول در مفهوم توسعه  179 جهاني شدن، فرانوگرايي

ميو نيز روش و بازشناختن دانش اختيار كه در توليد شود به صورت معضلي مطرح هايي را

مي مي كه آيا اصالً دانش كند، در واقع از خود در نتيجه. پذير است امكان» راستين«پرسد

و ترتيب ارزش روي اي جامعه هاي هسته ها و كل سنت س نوين ميوشنگري را زير .برد ال

به توسع) 1377، 266چاندوك،(  سياسييهمطالعات انجام شده حاكي است نگاه مدرنيته نسبت
را نمي و تحليل قرار دهدبه شكل دقيقتواند واقعيات موجود ،بر اين اساس. مورد تجزيه

ي سياسي مفهوم اس جديد از توسعه و مفاهيمي و تعارض با الگوها ت كه در در تضاد

و چنين وضعيتي در اند، چهارچوب مدرنيته مطرح شده معيارهاي توسعه به صورت الگوها

به واسطه.متحول شده استجدي  وي جهاني شدن و روابط عناصر تغيير در چگونگي توزيع

رايعوامل قدرت سياسي مديريت توسعه و دگرگوني كرده است سياسي .دچار تغيير

ـ جهاني شدن  الف
مي رودجه كه در اين مقاله به كار برخي معتقد. اني شدن محوري ترين واژه اي است

كه جهاني شدن به هيچ وجه يك مفهوم جديد نيست  بلكه قبل از جنگ جهاني اول،هستند

و به بحث وابستگي متقابل در در آن مقطع برمي (Inter-Dependence)وجود داشته گردد كه

اييفاصله و با اتمام بين دو جنگ جهاني به طور موقت با ركود مواجه شد ن وابستگي متقابل

اي. جنگ دوباره رونق گرفت  فناوري،ي كه جهاني شدن به توسعه هم براين عقيده اندعده

و نقل مربوط است وگسترش نظام اقتصاد و حمل داري در سراسر جهان سرمايهيارتباطات

همراهي اين مفهوم با گسترش اقتصاد (John&et.al.,2000,1-2).»هاي آن است ازديگر مشخصه

الملل، گسترش فناوري روابط بيني هاي اقتصادي جديد در عرصه بازار، ظهور قدرت

و ظهور پارادايم جديد در عرصه و نقل و حمل يكي ارتباطات  مطالعات اجتماعي هر

به هيچ وجه قابل اغمــاض كه در. نخواهند بودمباحثي هستند مي گويد جان دانينگ  اين باره

و تصميم تصميميهاي ملي در عرصه در ميزان نقش حكومت زيرسه اتفاق هاي هاي داخلي

:المللي آنها اثر گذاشته است اقتصادي بين

ب1 ـ نهاديهـ تولد اقتصاد بازار  (Socio-Institutional System) عنوان نظام مسلط اجتماعي

و،تخصيص منابع در اروپاي مركزي . چين شرقي

به عنوان بازيگران اقتصاد جهانيصنعتي- اقتصادي هايقدرتـ ظهور2 . جديد

. بازارو توليد شدن ـجهاني3 (Dunning, 1995, 70) 

هاي ملي از طريق فرايند دولت” بر قدرت“المللي كردن اقتصاد تأثير بين،در اين ميان

اين است كه سرمايه بيش از اجماع انديشمندان.ي دارد بيشتراهميتدموكراسي اجتماعي 

ـ ملت و بيش از هر مقطع تاريخي از هويت ملي(Nation-State) پيش از دولت  جداجدا شده
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و. (Donahue&Nye,2001,212)باشد مي به اين موضوع نگريسته چارلز لينبالم در قالب فرامدرن

وستا معتقد هاي گيري هاي كنترل خصوصي بر تصميم هم دموكراسي نظام كه هم بازار

كه بازيگران برخورداري هردو،عمومي هستند به ترجيحات مشخصي دارند ،ند آنها بستگي

درمي توان گفت هاي سياسي شبيه بازار هستند، ها نظام آرشي پلي از بسياري جهات سياست

.شباهت داردبه بازار هاي دموكراتيك نظام (Upchurch, 1999, 24)  جهاني، ديگرديدگاهي از 

مي اقتصادي كه ابعادت هاي فعاليي رشد شتاب يافتهشدن وو يابد سياسي مرزهاي ملي

ت منطقه ميااي را تحت ل داخل مرزهايئاين فرايند مسا.گرددمي دهد تعريف ثير خود قرار

و سرمايه و كاالها تا حقوق، مالكيت، تجارت و غيره كشورها از خدمات تراگذاري ثيرا تحت

ي با اين وجود برخي از نويسندگان ترجمه (Hurrel&Wood, 1999, 33-35).دهد قرار مي

“Globalization”و اصطالحات ديگري چون جهان گرايي، را دقيق نمي” جهاني شدن“به دانند

مي جهاني و غيره را معادل آن قرار :دهند سازي، جهان گستري

كه جهان مص گستري در زمينه هر چند و هاي عملي، مانند كاالهاي رفي، خدمات مالي،

را اين همگوني. سازي داشته است زيادي عملكرد همگوني ها تا اندازه ايجاد ارزش ها، آدمي

به نوعي واحد تبديل مي اي ظاهراً ها،نكرده است، اما هر انساني يكتا است، افزون بر

و ديدگاه جهان كه دسته يا دولت خاصي براي تحميل اراده بر هايش گستري طرحي نيست

.)1380و40,رجايي( آموز خود كرده باشد ديگران آن را دست

ازرا جهاني شدن، الوين تافلر مي داند يكي گويد موج اخير ميو امواج نوسازي

ي مدرنيزاسيون كه با عنوان جهاني شدن همراه گشته است از حيث محتوايي دربرگيرنده

كه باالجبار نوعي از ناامني بي معضلي است به دنبال خواهد داشتثباتيو ترين تعبير مهم. را

 (Globalization the Local)»جهاني كردن يك محله«براي انتقال اين معنا تفسير جهاني شدن به 

اي كه در هر حال مدرنيزاسيون نتيجه،باشدمي(Localizing the Globe)»محلي كردن جهان«و يا

ميواقع امر.زايي به دنبال نخواهد داشت جز تنش كه ما در جهاني زندگي در آن است كنيم كه

و مباني رفتاري ما بواسطهي كليه. حال آزمودن يك انتقال پارادايمي است وي نهادها تحوالت

كه در ويحوزهتغييراتي .اند تغييرشده دستخوش پيوسته وقوعهب علم فرهنگ، فناوري
افتخاري(

، ديگراو درتعاريف مختلف از جه.)1380، 261ن :قرار مي گيردچهار گروه اني شدن

ت1 .كيد بر روابط قدرتاـ تعريف جهاني شدن با

ت2 . فناوريي كيد بر توسعهاـ تعريف جهاني شدن با

ت3 و سياستاـ تعريف جهاني شدن با .هاي ميان كشورها كيد بر مفهوم رقابت

ت4 و فناوريي كيد بر مبادلهاـ تعريف جهاني شدن با .مرتبطهاي اطالعات



ي سياسي و تحول در مفهوم توسعه  181 جهاني شدن، فرانوگرايي

ت،در ديدگاه اول و و سرمايه به روند گسترش كاالها وخدمات، مبادالت درا با توجه ثير آن

و انتخاب تغيير نظم موانع، خصوصي مي سازي بر هاي سياسي نظم جديدي ايجاد كه شود

ميي اساس قدرت در عرصه به جهاني هر بازيگري سعي كند ديگري يا ديگران را وادار

د مي.ر اقتصاد جهاني نمايدتبعيت از خود و معيار در اين روند قدرت حرف اول را و ميزان زند

و نوع نظم جايگزين شده مي در ديدگاه دوم جهاني شدن روندي است كه اولين.باشد سنجش

ي جنب تي آن توسعهه و مي ثير آن بر امكانا فناوري شود، هاي فعاليت اقتصادي جهاني تلقي

كه با كار گونههب مي برد فناوري شركتاي با ها و توانند توليد را در سطح جهاني سازمان دهند

و تكنيك مس هاي انعطاف استفاده از وسايل ارتباطي رااپذير براي توليد اقدام كنند، اين له

بعد ديگر اين. نامد مي Global Localization)( محلي كردن جهان(Charles Oman)چارلزاُمان

يا شركتي تعريف روند فزاينده كه آنها در چندين منطقه به اين معني هاي چند مليتي است

گذاري سياستي در عرصه ديدگاه سوم بر مفهوم رقابت..ناحيه از اقتصاد جهاني حضور دارند

به گونه ميان كشورها مبتني مي با باشد كه ي عضو پاي به عرص51اي كه در نظامي  وجوده

در193 هم اكنونهنهاد مي دولت و همين تعدد دول سبب پيچيده شدن حاكميت سهيم باشند

و سياست از طرفي كنترل سياست،له شده استامس از ها و گذاري در سطح محلي را كاهش

و بين طرف ديگر در سطح منطقه مي اي ها، بازيگران به موازات دولتودهد المللي افزايش

مي كه در صحنه جديدي ظاهر اي شود  جهاني،در اين تعريف.ثرگذار هستند سياست جهاني

گذاري به خاطر تغيير كنترل سياسي ناشي از ظهور اي است كه در آن سياست شدن عرصه

و تعدد بازيگران اعم از دولت رو بازيگران جديد و غيره با نوعي پيچيدگي ميهب ها .شود رو

و فناوريي توجه خود را معطوف به مبادله،ديدگاه آخر آنه اطالعات اي مرتبط با

و فناوري مي اند، انقالبي هاي وابسته به آن يك انقالب در تجارب ايجاد كرده نمايد، اينترنت

هاي هاي مبادله، افزايش دادن قدرت خريد، حراج كاالها با قيمتكه از طريق شكستن هزينه

و نشان دادن كارايپا ميييين ا. شود هاي بازار در تجارت جهاني مشخص  امروزه،ساسبر اين

به عنوان منبع قدرت حكومت مي به جاي حاكميت  باشد اطالعات در حال جايگزين شدن

Hurrel&woods,Ibid,10-24) . كه جهاني شدن بخشي از تعديل) به دنبال هاي ساختاري است

به يكديگري از فناوري به عنوان فناوري تكامل گروه مرتبط هاي هاي اطالعاتي جديد كه

و مي گويد.شوندميايجاد ارتباطاتي اطالعاتي جهاني شدن براي متون مختلف، داگالس كلنر

و در نتيجه تعيين جنب و اهداف مختلف كاربرد دارد ي مردم مختلف و مبهمامسه له برانگيز

و آثار آن را با مشكل روب ميه جهاني شدن، كاربرد واژه يكند، جهاني شدن نقط رو  اتصاله

به نوآوري عالقييراي با فرانوگينوگرا و هم ميه است، هم به تداوم گذشته نظر دارد باشد مند

به خاطر چهارچوب خاص خود به آينده هم توجه مي درو و اي چند بعدي پديدهمجموعكند
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و سطوح مختلفي را در برمي توان جهانيميدر نهايت. (Axtmann,1998,23-24) گيرد است

:گونه تعريف كرد شدن را اين

به واسط ي فرايندي كه و فناوريي توسعهه و تسريع روند مبادل دانش ي هاي توليد ه

و فناوري ي تحولي نوين درعرص باآن هاي مرتبط اطالعات هاي تجاري، فني، سياسي رقابته

كه روابط قدرتا الملل ايجاد شده به گونهو علمي ميان بازيگران قديمي ونوظهور نظام بين ي

را داخو سطوح خارجي در .ه استروساختبهرو شديدن با نوسالي

ي سياسيتوسعه:ب
و اجتماعيي سياسي مانند بسياري ديگر از مفاهيم در حوزهيتوسعه علوم سياسي

مي داراي برداشت و تعاريف گوناگون ت ها و مكاتب با و هر يك از دانشمندان براباشد كيد

آنلهامس نم اي انرا تعريف  سياسي در قالب مدرنيتهي لب تعاريف توسعهغا،اوال.دوده

 سياسي در بسياري از موارد با مفاهيمي چون رشد سياسي، نوسازيي توسعه، ثانياً.باشند مي

و تحول عليرغم تفاوت هاي آنها از يكديگر، مترادف سياسي، دگرگوني سياسي، تغيير سياسي

و اجتماعيي مفاهيم در حوزه مفهوم مزبور همانند ساير، ثالثاًوشود گرفته مي  علوم سياسي

و چهارچوب جهاني شدن قرار مي به گونه وقتي كه در قالب فرامدرن اي متفاوت از آنچه گيرد

ميهكه در گذشته بود ل هانتينگتون ميان تعريف نوسازي سياسي داير بر پويشئسامو.يابد معنا

يگذار از يك جامع در جهت به جامعه ي سياسي سنتي وه به نوين  تعريف نوسازي سياسي

و عنوان جنبه اقتصادي وفرهنگي تفاوتي پيامدهاي سياسي نوسازي اجتماعي، هاي سياسي

و جيمز كلمن«)57,1370,هانتينگتون( شود بنيادي قايل مي  سياسي را فرايندييتوسعه» آلموند

به موجب آن نظام مي كه ت سنتي غيرغربي ويژگي هاي دانند تر را پيدا وسعه يافتههاي جوامع

و داندميسياسي را فراينديي كارل دويچ توسعه.كنند مي به موجب آن اعتقادات كه

و اجتماعي دچار دگرگوني هاي سنتي در زمينه وابستگي هاي سياسي، رواني، اقتصادي، فرهنگي

و توده ميي شده يب مقولهبدين ترتي. كند مردم را براي قبول الگوهاي رفتاري جديد آماده

يتوسع ازه  سرژالتوشه معتقد است خودي.)19،1380م، قوا(ل اجتماعي نيستئمسا سياسي جدا

كند، اين كردن ديد ديگري، لزوم اتخاذ يك استراتژي توسعه را بر جوامع غيرغربي تحميل مي

كه واژه يك نوع غربي و بسيار زودتر ازآنچه شو» توسعه«يسازي با برنامه است د،مد روز

و سابقه به اواي آغاز شده ميل عصرئ آن و نهضت روشنگري باز گردد، ايدئولوژي پيشرفت

مي ت.)99،1379ه، التوش( شود اين كار نوسازي هم ناميده كيد بر اين مطلبالوسين پاي نيز ضمن

مييكه توسعه يهمستلزمات سياسي توسعبه تواند داشته باشد سياسي معاني مختلفي

ـ كشور،نوگرايي سياسي،جوامع سنتييهسياست نمون،اقتصادي يهتوسع،عملكرد ملت
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ـ اداري و مشاركت،اقتصادي و باثبات،استقرار دموكراسي،بسيج عمومي و تحول منظم ،تغيير

و قدرت  اشاره كرده استهاي پويش چند بعدي تغيير اجتماعي يكي از جنبهوبسيج

سه پارادايم عمده در ادبيات.ي.آلوين)68,1368,سيف زاده( و توسعه سو در كتاب تغيير اجتماعي

وي توسعه را نام مي و مكتب نظام جهاني، برد كه عبارتند از مكتب نوسازي، مكتب وابستگي

و استدالل مي كند كه علم توسعه به عنوان بر خالف كوهن معتقد به رشد انباشي علم بوده

و هيچكدام از پارادايمهاي فرعي علوم اجتم يكي از رشته هاي اعي به شكل انباشتي رشد كرده

به پويا. اند اوليه از بين نرفته ي خوديبه همين دليل معتقد است پارادايم مدرنيزاسيون همچنان

و پارادايم وابستگي جايگزين آن نشده است به نوعي همزيستي ميان،در نهايت. ادامه داده

ميتاكيدها پارادايم به ديگري وارد ساختهد كه هر يك از پارادايمدارو بيان ها با انتقاداتي كه

و توسعه آنرا فراهم نموده استيزمينه به ظهور نظام جهاني نيزوالرشتاين. كمال  معتقد

مي سرمايه هارتموت الزنسهاوس كه)15,1378-11,سو(.باشد داري از اوايل قرن شانزدهم ميالدي

ك و كشورهاي توسعه نيافته را كشورهاي جنوب-شورهاي شمال كشورهاي توسعه يافته را

ي داند معتقد است منظور از توسعه پرداختن به رابط مي او، شمال با جنوب استه

و مبادله در بازارها رشد صنعتي، ايجاد ساختارئيافتگي را به مسا توسعه لي چون رشد اقتصادي

و ملت شكل جديد اجتماعي ب سازي، و گذاري خارجي وروكراتيك، سرمايهگيري نهادهاي

 (Elsenhaus,1991,ChapterI)..انتقال فناوري مناسب مرتبط

و كشورهاي ثروتمندهببا اشاره برخي هاي بر خالف نظريهو مفهوم كشورهاي فقير

و غني در آينده كه با نوعي خوش،كالسيك توسعه بيني معتقد به از بين رفتن فاصله بين فقير

ميرو و،باشند ابط كشورها و در اين راستا به آثار و فاصله هستند به افزايش اين شكاف  معتقد

و كشورهاي ثروتمند بعد از جنگيارقام مربوط به فاصله درآمد سرانه  مردم كشورهاي فقير

توسعه در گذشته با اين مفهوم (Seligson&Passe-Smith,1998,3-4). كنند جهاني دوم استناد مي

كه توليد ناخالص ملي باال يك متغيير مستقل اساسي در فرايند توسعه يافتگي مطاب قت داشت

مي مي به عنوان تنها راه عالج توسعه نيافتگي خود تلقي و تمامي جوامع آن را در باشد كردند،

و مديريت اين فرايند توسعه در شرايطي خطي، قابل پيش و در سطح بين بيني المللي پذير بود

مييهايي زمينه زمانتوسط سا كه با فعاليت نهايي آن فراهم و شد هاي در راستاي انتقال دانش

و اعمال مديريت اقتصادي توسط حكومت ها ارتباط تنگاتنگ فناوري از غرب، انباشت سرمايه

 در چهارچوب نظم سياسي،اوالً:هاي زير را داشت اين طرز تلقي از توسعه ويژگي.يافت مي

ميبعد از جنگ جه كه در اصطالح جنگ سرد ناميده مي اني دوم و با پايان شد معني يافت

ي دور به انتها رسيده و فرهنگي تضادهاي بسياري را براي،ثانياً. مزبور  در سطح اجتماعي

باي در اين نگرش توسعه رابطه،ثالثاً.ساخت جوامع مزبور فراهم مي و بسيار قوي  الزامي
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د و نوآوري ـ جنوب كه نشان،رابعاً.ر صنعت يافته بودپيشرفت علمي گر تصور شمال

و كشورهاي فقير بود در رهيافت به كشورهاي ثروتمند و اذهان عمومي هاي نهادي از توسعه

كني شكل گرفته كه هر كجا آمارها سطح باالي ثروت فردي را نشان دهند فقر ريشها گونه

پا مي و هر كجا سطح به چشم بخويشود و توسعه نيافتگي ريشه كن نشده ين ثروت رد فقر

و در اين دسته از ديدگاه.است همچنان ادامه دارد و توسعه نيافتگي از يك طرف ها بين فقر

و توسعه در اين فرايند توسعه، اغلب يك رشد.يافتگي از طرف ديگر ارتباط وجود دارد ثروت

از، اقتصادي منظور است يك رشد اقتصادي تلقي اما در حال حاضر توسعه چيزي بيش

مي مي و عبارت از افزايش دادن حق مردم در انتخاب نوع زندگي مطلوب خود در شود و  باشد

و ابزار است اما هرگز هدف نهايي شمرده عين حال رشد اقتصادي ضرورت وجودي دارد

و نمي شود، اختالف بين توسعه در حال حاضر با توسعه در گذشته نه يك دعواي لفظي است

به توسعه، بلكه عبارت از تغييره يك تغيير فلسفي منتج از ضعف تالشن هاي گذشته براي نيل

به فرايند توسعه يافتگي مي كه ازتغيير پارادايم توسعه معيارهاي توسعه در رسيدن شتاب،باشد

وناپذير اجتناب،گرفتن پيشرفت فناوري ميپيامدهاي محيطيي جهاني شدن .گيرد نشات

و جهاني الگوي جدي و در دو سطح داخلي ـ سياسي است و هم اجتماعي د توسعه هم محيطي

در قابل بحث مي و يك موقعيت جديد است، و هم تقاضا براي مصرفآنباشد  هم تمايل

و توانايي وي تنها تابعي از ميزان كاهش مي و در نتيجه در خوشبختي انسان، خوب بودن يابد

و امور مادي تصور نمي كه قرن الزم به ذكراست (Matsushita,2001,258-288). شود مصرف

و توسعهبيستم  1950هاي اقتصاد جهاني بين سال، سريع اقتصادي بوده استي مقطع رشد

29به حدود 1950 تريليون دالر در سال5 پنج برابر رشد داشته است يعني از 1998تا

به آغاز قرنو جمعيت جهاني در پايان1998تريليون دالر در سال  برابر افزايش4قرن نسبت

به عبارت دقيق و از يافته است به6/1تر در6 ميليون نفر كه  ميليون نفر افزايش يافته است

ي ميليون نفر آن در قار6/3 درصد يعني60حدود ميه و گرچه شكاف بين آسيا زندگي كند

و كشورهاي در حال توسعه روند فزاين ي داشته است ولي اين رشدادهكشورهاي توسعه يافته

به سوي تبليغ بيشتر كاالها، و انرژي، گردش اقتصادها اقتصادي استفاده سريع از منابع طبيعي

به دنبال داشته است و توليد انبوه را در تعريف جديد از توسعه بايد به. (Ibid,10-11) مصرف

: توجه كرد به قرار زيرچهار ويژگي جهاني شدن

ش ـ جهاني �(Disempowering Process) قدرت كردن استبيفرايند دن الف

ـ در اين مي مختار حكومت قدرت خودفرايندب ،يابد هاي ملي كاهش

ـ مسئوليت ميت پذيري ويژگي حياج ،باشد بخش سياست دموكراتيك

و جامعه ـ روابط اجتماعي در قالب خويشاوندي مييد  (Ibid, 262). شود مدني شكسته



ي سياسي و تحول در مفهوم توسعه  185 جهاني شدن، فرانوگرايي

به معناي تغييرسوين مي(Bezanson)ن بزانس به طور مبنايي مفهوم توسعه را ي گستردهد

ت هاي بين چهارچوب مياالمللي تحت  ولي در مفهوم،كنيم ثير روند جاري جهاني شدن لحاظ

كه ظرفيت بهرهاهاي معين منطقه جديد توسعه ارزش ميي كنند مورد وري از محيط را تعيين

 تمامي الگوهاي فعلي توسعه را غيرقابل حمايت از نظر (parikh)پاريخ. گيرد توجه قرار مي

مي جنبه و حتي سياسي و سعي دارد الگوي متفاوتي از توسعه هاي بوم شناختي، اجتماعي داند

و هيرونوئارا كه توسعه(Hirono)ه دهد و همگراي با معرفي مناطقي طييي اقتصادي  در آنها

ي ده مو1980ه به خصوص در زمين با ناكامي ي اجه شده است،  درآمد،ي توزيع عادالنهه

و حمايتيفقرزدا و رشد اقتصاديي به ضرورت توسعه زمان با عدالت هم هاي محيطي

ياجتماعي، توسع و مديريت جديد حكومتي مناسبه  اشاره (Good Governance) پايدار

اساس يك شعار مهم در قالب جهاني بر (Lamont Hampel) المونت هامپل (Ibid,21-23).كند مي

كه مي معتقد است مردم، نهادهاي سياسي،”جهاني فكر كن، محلي عمل نما“گويد شدن

و سازمان رژيم چه،گذاري سطوح سياستي هاي غيرحكومتي در كليه ها و  چه خصوصي

شكل همه با يكديگر مسئول امور،عمومي به مي حكومتي د دارمي باشند، وي اذعان جهاني

بهي تهديدل زيست محيطيئمسا مي امنيت بيننسبت و توسعه دارابه خاطروباشد المللي

و نهادهايي معطوف بسيار اهميتبودن به سمت نيازهاي سياسي براي قوانين  توجهات را

و ساخته كه وراي حاكميت واحدهاي ملي عمل مي به هيچ وجهدركنند  اين در شرايط

شو تضعيف نهادهاي ملي تد، بلكهنمي ميا بر آنها .ددگر كيد (Chasek, 2000, 15-18) در حال

مياتعيهئاراوشي انديباز نيازمند توسعه حاضر و معيارهاي نوين در،باشد ريف كه  چرا

و عمل پارادايم جديد باز". هستندبسياري از مفاهيم با تعريف جديد خود مالك انديشه

ر با موانع عديده"انديشي توسعه كه مهمهوباي آ رو است ونترين ها وجود رهبران سياسي

كه تنها خودشان را مالحظه مي و توقع دارند كمتر در معرض اعتراض اقتصادي است هاي كنند

و بحران  بسياري از آنها با كاهش نقش دولت،هاي كنوني قرار گيرند ريشه گرفته از مشكالت

و داخلي، وجه به تعامل جنبهت. هاي ملي در فرايند جديد توسعه مخالف هستند هاي خارجي

، پرهيز از تقليل و كيفي ي، تعميميگرا نگرش همه جانبه به ابعاد مختلف فردي، جمعي، كمي

به همهن و انتظاردريافت پاسخ يكسان از سوييدادن الگويي خاص ها، كنار رفتنآن جوامع

مالبه جنبهتوجه،نقش تكتازي دولت  و افزايش و تجاري هاي غيرسياسي حظات اقتصادي

سيترين معيارها در برداشت جديد از توسع مهم ي ميه .باشند اسي در عصر جهاني شدن

ي سياسي را اين،درنتيجه روابط قدرت دگرگوني اساسي:گونه تعريف نمود مي توان توسعه

و در به روند فزاينده ابعاد داخلي ،خارجي با توجه طاتي ارتباي رشد فناوري هاي توليدي

ي جهاني  .واطالعاتي درعرصه
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ـ مديريت توسعه ي سياسيج
به عبارت ديگر.باشديمدر متون علوم اجتماعي منظور از مديريت توسعه تحول سازمان

مي تحول سازمان استراتژي رسيدن به توسعه قلمداد مي و در گردد توان گفت اين مبحث اغلب

و توسعه ـ اجتمي خصوص رشد كشورهاي جهان سوم بعد از پايان يافتن اعي اقتصادي

عوامل توليد مانند كار، سرمايه، تكنولوژي، نيروي.جنگ جهاني دوم متداول گرديده است

و خدمات مورد نياز جامعه مي و منابع طبيعي در سازمان تبديل به كاال  شوند، بنابراين انساني

و توسعه ريكارايي سازمان موجب تسريع رشد و شد اقتصادي در واقع. فاه عامه خواهد

و رشد اقتصادي مي يتواند نتيج توسعه و بهرهه  ها باشد وري در سازمان افزايش كارايي

 مقاومت صاحبان قدرت در برابر تغييرات حاصل،ها يكي از اين واقعيت.)3,1377-2,محمدزاده(

و بهبـود ســازمان از استـراتـژي تحـولوعدم حمايت از مديريت فرايند توسعه در جامعه

در نشان دادن نارسايي اول،حل راه:در اين رابطه دو راه حل وجود دارد.است هاي موجود

به افراد ذي و بازده و تاكيد بر نارسا عملكرد و بيرون سازمان، هاي موجوديي نفوذ در درون

و تحول است هاي استفاده از گروهحل،دومين راه.جهت كسب حمايت الزم براي ايجاد تغيير

و فرهنگي ويژه در سطح باالي سازمان براي تطبيق تغيير با واقعيتبه حل مشكل،  هاي سياسي

كه اگر تحول موردنظر، مزاحم منافع موجود نخبگانبي. سازمان است پرده بايد اذعان كرد

به شدت مقاومت خواهد شد، در اينجا تطبيق با  به واقعيتپرقدرت تلقي شود، در برابر آن ها

از.اين معني است كه بخشي از اين منافع در برابر حمايت نخبگان، بدون تغيير باقي بماند  يكي

از وظايف گروه و آنها را كه ميزان تغيير را براي نخبگان تبيين كرده هاي مشكل آن است

و توسع بهبود عملكرد سازمان توان گفتمي.ضرورت آن مطلع سازند هانآيحجم بازدهيهها

به انداز  ساير اعضاي سازمانيهبه معني ايجاد منابع جديدي است كه براي نخبگان نيز

ميئاز مسا.مطلوبيت دارند بهل قابل توجه در بحث مديريت توسعه در قالب مدرنيته توان

،ترين اين مشكالت كمبود منابع انساني مشكالت فراروي مديريت توسعه اشاره كرد، مهم

و،هاي حل مشكلل گروهمهارت تشكي -355,همان( باشندميهاي فنيت مهار مهارت مديريت

به ديدگاهمبحث.)356 و معطوف هاي عصر مديريت توسعه اغلب در چهارچوب سازماني

به ديدگاه.باشدمي مطرحمدرنيته هاي فرامدرن اين مفهوم نيز بسياري ديگر از مفاهيم با توجه

روو عصر جهاني شدن با برداشت و در بحث از مديريت توسعههب هاي متفاوتي رو شده است

 هاي متفاوتي مانند مديريت جديد حكومتي سياسي با اصطالحيو مديريت توسعه

(Governance) ،مديريت جديد حكومتي جهاني (Global Governance) ،گذاري سياست

)Corporate Governance( صنفيمديريت جديد حكومتيو  (Social Policy Making) اجتماعي

و تقاضاي فزاينده،امروزه. (Dunning,Ibid,73-79)شويم مواجه مي اي براي اطالعات وجود دارد
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مي در.باشد اطالعات در حال جايگزين شدن به جاي حاكميت به عنوان منبع قدرت حكومت

و جهاني شدن كار حكومت ا را برايه سطح اجتماعي فناوري شبكه ارتباطات جهاني

خدمات عمومي درخصوصن شدن با تقاضاي شروع شهرونداروهبرووها آوري ماليات جمع

كه به طور،گذاري اجتماعي سياست.)(Andrew&Nada,Kakabadse, 2001, 10 دشوار كرده است

و معمول در چهارچوب حاكميت دولت و جهانيي چهارچوب،ها قابل بحث بوده سنتي  فراملي

ترين عوامل اثرگذار مهم. مديريت فعاليت اقتصادي شكل جهاني يافته استو يافته است

م كاهش نسبي قدرت حكومت دراين فرايند وهاي  در (Supernationalization) فراملي شدن لي

و ايجاد قدر سه سطح تنظيم، يهنكت. (Hurrel&Woods,Ibid,211-213)استت توزيع مجدد

و فرايند سياستسييديگر پيرامون مديريت توسعه  اجتماعي كردن،گذاري اجتماعي اسي

در هاي مديريتيكي ديگر ازجنبه (Chasek,Ibid.5-15).سياست جهاني است عصر توسعه

∗(Governance مديريت جديد حكومتي صنفي،جهاني شدن (Corporate آن و منظور از است

و اولويت شركت ارتباط بين شركت اس كنندگان در تعيين جهت و مهمترين ها ت

و هيأت شركت  باشندمي) هيات عامل(گردانندگان كنندگان سهامداران، مديريت

(Monks&Minow,1995,7-8) .و ويليامز در سال از1996هالي مدل هاي OECD به نمايندگي

 را مطرح كرده مدل سياسيومدل مشروط،مدل نظارتي،ي ماليمدل ساده چهار گانه شامل

ي.اند دردرلياصواژه  ∗∗)Governance(يهواژجهاني شدن عصر مبحث مديريت توسعه

ميو است ي در ابتدا واژ.باشد داراي معاني مختلفي راه و يا يك سازماندهي  مزبور يك عمل

مي معرفي مي به ذهن و نهاد را و يا يك فرايند و سپس با دسته كند هاي كلي شامل بندي رساند

و حكومت محلي اشكال مديريت مبايههم به شكل خاص شبكهميمربوط دله و يشود

كه بين سلسله مراتب مبادله و نيز نهادهاي كوچك محلي قرار دارد اي است و بازار به.ها  توجه

ميي از دو زمينهمفهوم اين مطلب اهميت دارد كه اين يك متمايز از يكديگر ريشه گيرد، از

و مديريت ونيزو،ديگر علوم سياسيو از طرف،طرف علم اقتصاد  با تعامالت بين اشكال

ي هاي ادار سطوح مختلف تقسيم ي الگوهاي اداروهافناوريه ميه  باشد اموراجتماعي مربوط

.(Coutard,1999,2) اصطالحGovernance ميه توسط مدرس1996در سال ي سسهو حكومت

ب.اف جان و عبارت از پروسهكاه كندي آمريكا وابسته به دانشگاه هاروارد كهر رفت اي است

و در تصميم و اقتدار را در دست دارند كه مربوط در آن عناصر موجود در جامعه قدرت هايي

 
.توان مديريت جديد حكومتي صنفي ترجمه كرد اين اصطالح را مي∗
ي واژمقاله در اين∗∗ ميه آن. شود مزبور به معني مديريت جديد حكومتي استفاده داري تعريف را حكومت ولي برخي

ي اند كه چون در اين صورت تفاوت آن با واژ كرده شود لذا اينجانب مديريت جديد داده نمي نشان Governmentه

.ام حكومتي را ترجيح داده
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و اثربخشي مي و همچنين در رابطه با توسعه به زندگي جمعي است نفوذ وي نمايند اجتماعي

هاي اقتدارآميز گذاري قانونكه اغلب در حالي. (Kakabadse,Ibid,16) موثر مي باشنداقتصادي

و،شوند توسط ساختار رسمي حكومت انجام مي به در اين پروژه نگاهي متفاوت وجود دارد

و يا بازار انجمن مانندنقش ساختار رسمي مي ها يا مؤسسات صنعتي توانميپس.شود رجوع

كه حكومت وجودندارد مديريت جديد،گفت ور اين نگاه بازد.حكومتي جايي است ار

ويهحكومت در نقط مي مقابل يكديگر در اين پروژه معيارهاي اقتصادي.شوند رقيب فرض

و بازار در مقابل حكومت قرار مي : استاينشعار مهموگيرد در مقابل معيارهاي غيراقتصادي

 Governing well when markets ruleكندحكومت خوب وقتي است كه بازار حكم مي

(Donahue&Nye, Ibid, 2-8) را مديريت توسعه،نتيجه مي توان در هدايت فرايندي سياسي

به روند فزاينده،نمودن شكل بندي روابط قدرت درجامعه هايي رشد فناوري با توجه

ي جهاني توليدي، .تعريف نمودارتباطاتي واطالعاتي در عرصه

ـ بحران د
ياصطالح بحران برگردان واژ كه خود ”Crisis“ه ي مأخوذ از يك واژ است يوه انين طبي

 بار، مصيبت انگيز، وحشت اضطراري، اين كلمه عموماً در ذهن يك وضعيت غيرعادي،. باشد مي

و سرنوشت خشونت مي آميز هاي مختلف در حوزه)52,1376,كاظمي زند(.كند ساز را تداعي

و سياسي، مفهوم بحران با معاني گوناگون چون پريشاني، وحشت، فاج علوم عه، خشونت بالقوه

و يا به عنوان نقط ي بالفعل، به كار گرفته شده است هاي تصميم عطفي در تحليله در. گيري

و توسعه نظامي حوزه  سياسي، مفهوم بحراني هاي تطبيقي سياسي از جمله موضوع نوسازي

و آلموند با معاضدت همكارانشان در دو اثر معروف تو بحران«توسط بايندر و در اليها ها

و تغيير«و» سياسيي توسعه يه كنندهئبه كار گرفته شد، اين دو اثر ارا» بحران، انتخاب

و توسعه به تئوري بحران معروف شده استي چهارچوبي از تفكرات سيف( سياسي بود كه

و توالي بحراندر) 171, همان,زاده  بع، سياسيي ها در توسعه ها كه به ضي بحران تغييري است

و نهادينه نوآوري به،سازي نياز دارد هاي حكومتي كه يا نخبگان حاضر نباشند به اين  مشروط

به حيات خود ادامه كه جامعه به از دست دادن موقعيت خود خطر كنند يا بنا باشد طور جدي

)1380, 463,پاي وديگران( دهد

و تغيير«آلموند در كتاب روي توسعه گويدمي» بحران، انتخاب  سياسي حاكي از ظرفيت

ميق آمدن بر بحرانئبه تزايد نظام سياسي در فا بر اين اساس منشا)184، همان,سيف زاده( باشد ها

و ناهمانگي بين شاخص مي بحران بروز تناقض و مديريت توسعه هاي توسعه  سياسيي باشد

و ناهماهنگيت حاكمه در كنترل تناقضادر توانايي هي .مي شود خالصه هاي مزبور ها
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آن والرشتاين بحران را موقعيتي مي كه در كه نظامي تاريخي تا حدي تكامل يافته است داند

در»حل«هاي داخلي تأثيرهاي انباشتي تناقض معضالت نظام را از طريق برقراري تعديل

مي بحران موقعيتي است كه اضمحالل نظام تاريخي. سازد الگوهاي نهادي جاري غيرممكن

و واحدهاي نظام را با انتخاب تاريخي راستين مواجه.ود حتمي استموج  بنابراين، افراد

يچه نوع نظام تاريخي جديدي بايد ايجاد يا خلق كرد؟وي درباركه سازد مي  بحرانا منشه

به صورت بحران تراكم تناقضيهگويدسرچشم مي و نظام باز توليد خود را هاي داخلي است

و خواهد يافتهمان نظام قطبي غي ها ريشه در فرايندهاي اين تناقض. رممكن يافته است

كه منجر به اتخاذ راه ميحل اقتصادي دارند به هايي براي رفع مشكالت كوتاه مدت كه شود

به وجود آورندي نوبه ي خود ـه و نيز ريشه در فرآيندهاي سياسي  مشكالت دراز مدت

در از.)1377,والرشتاين:ك.ر(.فرهنگي دارند بحران” هاي علمي ساختار انقالب“ديدگاه كوهن

ي دهد كه در عرص وقتي رخ مي هاي هاي جديد جايگزين پارادايم علوم اجتماعي پارادايمه

مي تاريخ را گورستان پارادايموي.شوند قديمي مي مي. كرده است ها قلمداد توان با اين وصف

و روش فرانوگرا پايگفت جهاني شدن ميي خود به دست آن رادايم جديدي كه در دهد

و سرانجام برخوردار از تعريف جديد مي .گردند بسياري از مفاهيم دچار اختالل، بحران

و در قالب اندهاي مورد اشاره در چهارچوب مدرنيته تعريف شده بحران.)1374,كاظمي زند:ك.ر(

و تحوالت عصر جهاني شدن نيز با تعريف متفاوت رو مي شوندبهفرامدرن  بحران توزيع. رو

و شكل هاي مختلف هاي متنوع از آنها در دوره بندي با توجه به ارتباطي كه با قدرت سياسي

و نيز رابطه و مديريتي قدرت سياسي با توسعهي تنگاتنگ مقولهي تاريخ تاكنون  سياسي

و ايني توسعه شد سياسي دارد و تحوالت عصرجهاني دركه در قالب فرامدرن ن اين مفاهيم

ميهب پارادايم جديد با برداشت نوين رو به” بحران توزيع“ برتران بديع معتقد است.شوند رو

ه قدريهشيو در خدمات وارزش اي حكومتي در توزيع كاالها،ت مي ها . شود جامعه مربوط

او اين بحران از الزام حاكميت بين گروه به تعيين در لويتهاي مختلف اجتماعي، از تصميم ها

و از شيوي زمينه مييه نيازهاي مطرح شده و منصفانه نشأت ،63،بديع(. گيرد توزيع كارآمد

و توسع)1376 كه برخي از محققانيهاهميت توزيع در فرايند نوسازي  سياسي به حدي است

با توصيف كردههاعلوم سياسي، سياست را توزيع اقتدارآميز ارزش يد ديد كه اند در اين فراگرد

به كار مي و ارزشهاي جامعه چه طريقي در جهت توزيع منابع، خدمات و قدرت نظام از رود

و بخشچه گروه مي هاي نظام بهره هايي از جامعه از فعاليت ها نظام»نيستوا«. شوند مند

مي اي از كنش سياسي را مجموعه و كاالها داند كه از طريق آن ارزش هاي متقابل ها، خدمات

مير حسب قدرت معتبر ميان بخشب در.) 1374, 180,قوام(.شوند هاي گوناگون جامعه توزيع

و،ها اي بحران نگرش منظومه كه اختالل در نظام تكامل توسعه به اين مطلب توجه شده است
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و زمينه ساز حدوث،هاي مدرنيته نوسازي جامعه در قالب ديدگاه  باعث بروز بحران توزيع

دي بحران ميهاي ،هاو به ويژه بحران توزيع بحران اينتمامي.)58-55,همان,كاظمي زند(.شود گر

به فقدان مديريت مناسب در بخش قدرت سياسي منتهي مي به عبارت در نهايت گردند،

مي واضح و اقتدار در يك جامعهيكه تعامل صحيح ميان رابطهن توان گفت چنا تر  قدرت

ي هاي مختلف شامل عرص بخشگاهآن،وجود داشته باشد  عمومي جامعه، حكومت،ه

به سهم معيني از ارزش و فرد و معنوي خواهند رسيد خانواده ي مديريت توسعه.هاي مادي

كه در صورت موجوديت يافتن آن شد بحران،سياسي فرايندي است . هاي مزبور منتفي خواهد

(Sustainable Develepment Approach) پايدارِيه رهيافت توسع-ه
ايدر روند جهاني شدن و، تحول شدهم رهيافت هاي توسعه كه اين تغيير  تحول چرا

و نظريهدر گرگونيدتابعي از ازي مطالعه. هاي اجتماعي است علوم اجتماعي  اين فرايند

و سرمايه،يك سو به ماهيت نظام صنعتي به به،و از سوي ديگر،داري جهاني دارد بستگي

و فرصت هاي خاص به محدوديتي واكنش گروهچگونگ هاي موجود در اين نظام مرتبط ها

و تأثيراتدرگيري رهيافت جديد از توسعه را در قالب فرام شكل،پريستون.مي باشد نيسم

به توسعه.مدل خالصه كرده استيك روند جهاني شدن در  كه تحت تأثير،نگرش فرامدرن

كه در منطق نظريه،تفرايند جهاني شدن شكل گرفته اس سازي براي توسعه از طريق تحولي

و اين تحول تابعي از تحول عام در علوم اجتماعي فرامدرن است هم از عوامل ايجاد مي كند

و عم از عوامل خارجي نش مياداخلي بن.ردگيت و بست عواملي چون انتقادهاي داخلي، ها

 جهان اول،ي توسعهيهي، ضعف نظرييراگ جانبهموانع عملي، تغييرات جهاني، مشكالت سه

ي جوش بازار، ميراث نظري، مخالفت با روند خودـ ملت دولت تضعيف موقعيت  وابستگي،ه

و به نگرش بازانديشي ازمفهوم مدرنتيه به سمت رهيافت جديدي آن زمينه انتقادي ساز حركت

مي90يهبراي توسعه از ده  قابليت توسعه.(Preston,1996,317)باشند قرن گذشته تا امروز

و ميزان تعامل واحدهاي سياسي در حال پذيري، امكانات توسعه، زير ساخت هاي جامعه

حاجي(دارند دخالت توسعه با واحدهاي سياسي توسعه يافته در امر ارزيابي توسعه يافتگي

و اقتصاد سياستيبه دليل وقوع تحوالت مهم در عرصه، سوي ديگراز.)1380,55,ميرعرب 

و نيز گسترش بي به محيط پيرامون رسانهي سابقه جهاني  ارتقاهاي جمعي، آگاهي انسان نسبت

كه محيط،اين افزايش آگاهي. يافته است زيست يكي خود را در اشكال مختلف نمايان ساخته

تا دولت،اين امر. از آنها است پايداري،براي توسعه هاي خود ريزي در برنامه ها را وادار كرده

 پايدار در عصر جهاني شدن، باعث شده تا اين مفهومي توسعه،بنابراين. نظر قرار دهند را مد

به خود گيرد به همين خاطر دولت و ابعادي جهاني ها از چهارچوب مرزهاي ملي فراتر رفته
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به توسعهزعالوه بر نيروهاي داخلي، از طرف نيروهاي خارجي ني  پايداريبراي پايبندي

از،جهاني شدنازقبل.گيرند تحت فشار قرار مي و مصون ماندن آن  حفظ دولت ملي

حاكم بودن پارادايميبه واسطه،تحت اين شرايط. هاي گوناگون يك فضيلت بود بحران

و بازيرئاليس الملل تأكيدبه فرد دولت در سياست بينمنحصرگريم بر قدرت نظامي، عقالنيت

به منزلهدرهك شد درحالي زيادي مي ناقصي فرايند جهاني شدن اين نوع نگاه به توسعه

به عنوان بازيگر اصلي،براين اساس. گردد ديدن جهان تلقي مي  ساير بازيگران، عالوه بر دولت

و جز اي يتوسع.حضور دارند ها در جامعهنقومي، مذهبي، نژادي، زباني ستا پايدار اهرميه

به خصوص و المللي صندوق بين نظير،آنها نفوذ مالي تحت موسساتكه كشورهاي صنعتي

و بانك جهاني به،پول هاي ديگر كوشند كشورهاي جهان سوم را در زمينهميآن با توسل

كه جهان سوم شاهد دولتكشورهاي در اغلب.تحت تأثير قرار دهند هاي اقتدارگرايي هستيم

كهميسببپايداري شدن توسعه دولتي.كنند عرصه را بر بازيگران ديگر تنگ مي شود

وي نيروهاي اجتماعي در توسعهمطالبات همي توسعهدر نتيجه پايدار تجلي نكند  پايدار

و هدايت دولت قرار گيرد كه در آينده بين دولت. تحت كنترل هاي اما اين به آن معنا نيست

و سازمان .به وجود نخواهد آمدهاي غيرحكومتي موجود در اين كشورها تعارض جهان سوم

پايدار مدعي است كه بهبود واقعي در كشورهاي جهان سوم ممكن نيست،يهتوسع رهيافت

و با ارزش هاي زيستكه استراتژي مگر اين و نهادهاي اجتماعي سازگار محيطي پايدار بوده ها

و مشاركت خودجوش را مورد تشويق قرار دهند شورهايك.(Emmerij, 1997, 11-12).باشند

 مانند گذاري هاي چند جانبه در رابطه با سرمايه نامه براي گسترش موافقتOECDعضو 
Multilateral Agreement on Investment (MAI) �Foreign Direct  Investment (FDI) 

به اين موافقت بسيار تالش كرده و كشورهاي آمريكاي التين از پيشروان الحاق نامه شمرده اند

كه OECDهدف. وندش مي و البته با MAI اين است  از يك چهارچوب جهاني برخوردار شود

و اصول سرمايه و محور قرار گرفتن استاندارهاي باال .FDIگذاري مستقيم خارجي اساس

و به رغم با يكديگر به رقابت ميFDIامروزه كشورها براي تحقق اصول درها مخالفت پردازند

ي ميي چهارچوبداراي،افتهداخل كشورهاي توسعه .باشد جهاني
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 نتيجه
كهدر جهان ميي يهم،كنيم زندگي رو پديدهه و نهفته وبه هاي آشكار سوي تحول

و مباني رفتاري بشر. دگرگوني دارند يبه واسطنهادها كه در حوزهه و تغييراتي ي تحوالت

و فرقي به وقوع پيوسته دستخوش تغيير قرار دارند و علم كه جهاني نمي فرهنگ، فناوري كند

يا، فناوري، شدن را با تأكيد بر روابط قدرت و منازعه ميان كشورها ي مبادل رقابت اطالعاته

و يا هر چيز ديگو فناوري كه.ر تعريف كرد هاي مرتبط با آن  اين تمامي قدرمسلم اين است

به گونه جنبه و درك مفاهيم اثر بخش هستند برداشتياي در شيوه ها ي جهاني شدن نقطه. ها

مي،اتصال نوگرايي با فرانوگرايي است و هم به نوآوري عالقمند به گذشته نظر دارد باشد هم

م و پديده.كنديو به خاطر چهارچوب خاص خود به آينده هم توجه اي چند بعدي است

 موجب ايجاد دگرگوني در بسياري از مفاهيم،اين فرايند. گيرد سطوح مختلفي را دربرمي

رايموجود در حوزه و تحليل و اغلب الگوهاي تجزيه و سياسي شده  علوم اجتماعي

و پارادايم توسعه را برمبن اي مديريت دستخوش نوسان كرده است، روابط قدرت را تغيير داده

به گونه مي1990ياي متفاوت از آنچه كه تا دهه قدرت پس،كند ميالدي حاكم بوده مطرح

و مديريت توسعه را هم مديريت دانست قدرت سياسييسياسي را توسعهي توان توسعه مي

و داخل توجه به تعامل جنبه، معيارهاترين مهم. قدرت تلقي كرد نگرش همهي،هاي خارجي

ب و كيفي جانبه ازپر،) پايداريهرهيافت توسع(ه توسعه در ابعاد فردي، جمعي، كمي هيز

همپرهيز،ييگراتقليل درع،جواميه از تعميم الگويي خاص به كنار رفتن نقش تكتازي دولت

به مسا،توسعه و تجاري،ل غيرسياسيئتوجه  انتظار دريافتوافزايش مالحظات اقتصادي

مي باشندهاي توسعه از طرف جوامع مختلحل راهبه گوناگون هاي پاسخ در نتيجه، الزم.ف

و با شيوهياست از قالب نوگرا و پديدهي خارج شده به مفاهيم، معيارها، الگوها هاي اي متفاوت

و اجتماعي نگريست ديگر اين تحول، تسري يافتن روش فرانوگرايي براي خاستگاه.سياسي

ا پديدهي مطالعه و ميهاي سياسي ميبر باشد جتماعي در عصر جهاني شدن توان اين اساس

به وجود مي و هنجاري جديدي را كه جهاني شدن الگوهاي رفتاري آورد خاطر نشان ساخت

و ابهام روبيهاي عصر نوگرا آن ارزشيكه در نتيجه ميهي با ترديد كه زماني دولت. شود رو

از بخش عمده،ترين نهاد اجتماعي بود تجلي عالي و بسياري به قدرت اي از سهم خود نسبت

و نقش مي ها و بخشكهكند اختيارات خود را هنگامي واگذار را ساير نهادها هاي اجتماعي آن

كه رابط احراز مي مييهنمايند، وقتي و اختيار تبديل و آمريت به اراده و در شرايطي الزام شود

و انتزاعي خود را از ميكه مشروعيت مبناي ذهني و ملموسي چون دست و با عامل عيني دهد

و تحول در روابط قدرت در ابعاد، كارآمدي پيوستگي پيدا مي به يقين بايد انتظار تغيير كند،

و نهادهاي مختلف نظير جامع هاي اجتماعي جديد مدني، شهروندي، جنبشيهسطوح، عوامل
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ف.و چگونگي مديريت بر حكومت را در ذهن پروراند وي راگرد، پديدهدر اين جهاني شدن

كه متأثر از روش فرانوگرا ميي است جايگزين پارادايميپارادايم جديدي .شودهاي سابق

راي سياسي در قالب نوگرايهاي توسعه نظريه،فرانوگرايان ،»دهندهتعميم«،»گرا تقليل«ي

با«،»تك خطي«،»انتزاعي« يا«،»گو كلي«،»مبالغه آميز«،»پيش داوري همراه بسيار خوش بين

آمي» محدود«و»العاده بدبين فوق و توجه به سبب تداخلندانند سطوح محلي، ملي، ها

يك فراملي، بين و ايجاد تر اي دقيق شيوه، در توسعه»سطح تحليل جهاني«المللي در يكديگر

مي باشد ا توسعه فرايندي مديريت.از اسالف نظريه پردازشان و مؤيد مسپذير است لهاين

و ديدگاه فراواني نظريه كهييها ها  برخورد آنهاادبيات توسعه با مرور نمودن هنگام است

به واسطه.كنيم مي ي اي گرديدن زندگي سياسي متأثر از روند فزاينده شبكهي جهاني شدن

و اطالعات به عبارت ديگر نزديك شدن زمان،ارتباطات و مكانو به يكديگر ها  موجب،ها

ويي از دولت، تجزيهيزداكزتمر بهيتغيير رابطه عناصر شهروندي و اقتدار شده  قدرت

كه مبحث نويني تحت عنوان مديريت جديد حكومتي گونه در ذيل بحث از مديريت قدرت اي

به شكل،شود گشوده مي بندي جديدي از روابط دولت، شهروند، نهادهاي مدني، تا از خالل آن

جد جنبش ناراستايدريد هاي اجتماعي به رهيافتي جديد براي توسعه شدئ رسيدن صاحب.ل

.مي كنند پايدار دنبالي رهيافت را تحت عنوان رهيافت توسعهاين،ل توسعهئنظران مسا
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